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Kiek sparnuotų posakių apie 
moteris prirašyta. Sakykim, 
„Moterys visada skraido – arba 
ant sparnų arba ant šluotos. Tai 
priklauso nuo vyro.“

Bet iš patirties žinau, kad 
vyrai čia niekuo dėti, nes su 
prigimtim nepakovosi – vis 
tiek šluota kažkaip patikimiau 
atrodo. 

Linas BITVINSKAS

Prigimtis
Ginklus galės laikyti 
namuose Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Seimas priėmė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ginklus, net pusiau au-
tomatinius, galės įsigyti ir namuose laikyti šauliai bei kariai savanoriai. Kariai galės tarnybos metu ne-
šiotis ilguosius ir trumpuosius ginklus, o ne tarnybos metu – savigynai nešiotis trumpuosius ginklus.

Kariai savanoriai ir šauliai galės turėti nuosavus ginklus.

Fiasko - Europos kultūros 
sostine Anykščiai nebus

Paaiškėjo galutinis 2022-ųjų 
metų Europos kultūros sosti-
nės miestų kandidatų sąrašas. 

Kultūros ministerija, ap-
svarsčiusi  šešių Lietuvos savi-
valdybių: Anykščių, Jonavos, 
Kauno, Klaipėdos, Plungės ir 
Rokiškio - pateiktas paraišas 
nusprendė, kad Europos kul-
tūros sostinės titulo Lietuvoje 
verti siekti tik Kaunas ir Klai-
pėda.

 Anykščiai šiai utopinei sva-
jonei iš rajono biudžeto išleidę 
12 000 eurų į antrą atrankos 
turą nepateko.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nei kelti nykščiai, nei rodyti pergalės ženklai paraišką pristačiusiems anykštėnams neatnešė Euro-
pos kultūros sostinės vardo.

Mokytojas savo 
herojus mato ir 
tarp kolegų

Seimas
patvirtino naują 
bedarbio 
pašalpų 
mokėjimo tvarką 

Kodėl senjorai 
nesišypso?

Teisiamieji išvijo 
savo advokatą 

Koncertas. Birželio 26 d. (se-
kmadienį) 18 val. Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 36) 
vyks antrasis festivalio „Muzi-
kos savaitgaliai Anykščiuose“ 
koncertas. Programoje „Habs-
burgų moterys“ dalyvauja choras 
ir konsortas „Brevis“. Vadovai 
Gintautas Venislovas ir Darius 
Stabinskas. Choro solistai – Edita 
Bagdonaitė – Venislovienė, Nora 
Petročenko, Gintautas Venislovas, 
Nerijus Masevičius. Konsortas 
– Pavel Ivaszkiewicz (išilginės 
fleitos),Darius Stabinskas (violos 
da gamba), Alina Rotaru (klavesi-
nas), Michele Carrera (liutnia).

Vanduo. Birželio 20 dieną buvo 
atlikti paplūdimių vandens ko-
kybės tyrimai Anykščių miesto 
Šventosios upės paplūdimiuose 
(Šeimyniškėlių g. ir Dainuvos 
slėnyje) ir ežerų paplūdimiuose: 
Rubikių  prie Kriokšlio, Nevė-
žos prie Palionio k. (Skiemonių 
seniūnijoje), Alaušo (Svėdasų 
seniūnijoje) bei Viešinto (Viešin-
tų seniūnijoje). Skelbiama, kad 
vanduo šiuose paplūdimiuose yra 
švarus.

Joninės. Anykščių kultūros 
centras skelbia, kad šiemet Jo-
ninės iš keturiolikos skyrių bus 
švenčiamos šešiuose skyriuose. 
Organizuotos Joninės birželio 
23-ąją, ketvirtadienį, vyks Skie-
monyse, Kurkliuose, Svėdasuo-
se, Rūkiškiuose, birželio 24-ąją, 
penktadienį, Viešintose ir Kavars-
ke. Anykščiuose ir šiemet Joninių 
šventės nebus. Arčiausiai miesto 
jos vyks Niūronyse, Jono Biliūno 
sodyboje, ketvirtadienį. Vis dėl-
to anykštėnams dalinai pasisekė 
– šeštadienį, birželio 25 dieną, 
mieste vyks „Superfiesta“, tad 
linksmai atšvęsti tikrai bus kur.

Kandidatas I. Buvęs Artūro 
Paulausko bendražygis, vienas 
iš Naujosios sąjungos kūrėjų 
Vytautas Janulis, paskambinęs į 
„Anykštą“, tvirtino, kad ir jis, ir jo 
sutuoktinė išeina atostogų – rinks 
V. Janulį palaikančių asmenų pa-
rašus. Du kartus mūsų apygardo-
je kandidatavęs V. Janulis tikino, 
kad bandys ir trečiąjį kartą.
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spektras
Politiką. “Ikiteisminiame tyri-

me surinkti duomenys leidžia pa-
grįstai manyti, kad Seimo narys V. 
Gapšys nuo praėjusių metų rugsė-
jo 28 d. iki šių metų sausio 22 d. 
Vilniuje vykusių susitikimų metu 
koncerno “MG Baltic” viceprezi-
dentui Raimondui Kurlianskiui už 
teisėtą veikimą vykdant įgalioji-
mus - už koncernui “MG Baltic” 
palankių ir finansiškai naudingų 
politinių sprendimų priėmimą, 
t.y. už įtaką Darbo partijos frak-
cijos Seime nariams ir asmenišką 
balsavimą Seime svarstant Pelno 
mokesčio įstatymo pataisų pro-
jektą bei priimant Seimo nutarimą 
dėl kelio Vilnius-Utena projek-
to, tiesiogiai savo ir kitų naudai 
pažadėjo, susitarė priimti ir nuo 
pernai gruodžio 9 d. iki šių metų 
sausio 22 d. priėmė didesnės negu 
250 MGL vertės kyšį - 25 tūkst. 
eurų”.

Nesutinka. V. Gapšį ypač nu-
stebino Generalinės prokuratūros 
rašte paminėtas Pelno mokesčio 
įstatymo pataisų priėmimas. “Ma-
nęs net nebuvo Lietuvoje, kai šis 
įstatymas buvo priimtas, mūsų 
frakcijos balsavimas yra įvairus”, 
- sakė V. Gapšys. Dėl balsavimo 
sprendžiant, ar patvirtinti kelio 
Vilnius-Utena rekonstrukciją, - 
dar neaiškiau. Rašte net nėra pa-
minėta, kaip už galimą kyšį turėjo 
būti balsuojama - ar “MG Baltic” 
buvo suinteresuotas projektu, ar 
kaip tik siekė jį sužlugdyti. Pirmu 
atveju įtarimų šešėlis gali kristi 
ant 67 Seimo narių, kurie balsavo 
“už”, antru - ant 33 parlamenta-
rų, kurie susilaikė arba balsavo 
“prieš”.

Našta. Paskirtosios finansų mi-
nistrės socialdemokratės Rasos 
Budbergytės užuominas apie ga-
limą mokesčių naštos sunkėjimą 
partijų atstovai vadina neapgal-
votomis ir net žalingomis - esą 
visos politinės jėgos nepritaria 
mokesčių didinimui, juolab - nau-
jų įvedimui. Seime ketvirtadienį 
prisieksianti naujoji Finansų mi-
nisterijos vadovė R. Budbergytė 
greičiausiai nesitikėjo, kad pirma-
dienį po susitikimo su Prezidente 
Dalia Grybauskaite jos pareikšta 
nuomonė apie būtinybę ateityje 
plėsti mokesčių bazę, įvedant ne-
kilnojamojo turto ir automobilių 
mokesčius, sukels audringą poli-
tikų reakciją. 

Paveikslai. Nacionaliniame M. 
K. Čiurlionio dailės muziejuje 
pristatyta novatoriška iniciatyva, 
suteikianti kiekvienam dailininko 
kūrybos mylėtojui galimybę pasi-
vaikščioti po genijaus paveikslus 
virtualioje realybėje. “Jei kas pri-
eis prie mano darbų ir priėjęs pa-
jus kilusią jausmo bangą, tas jau 
nepasitrauks”, - yra pasakęs Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Dabar jo kūrybos gerbėjai turi ga-
limybę ne tik prieiti prie meninin-
ko paveikslų, bet ir į juos įeiti, ne 
tik pajusti, bet ir patirti. Audriaus 
Zujaus vadovaujama virtualios re-
alybės programuotojų komanda, 
pasitelkusi naujausiais technologi-
jas, sukūrė aplikaciją “Čiurlionis 
VR” išmaniesiems telefonams. Ją 
parsisiuntus ir įdiegus telefone bei 
užsidėjus virtualios realybės aki-
nius, kiek daugiau nei 1 min. gali-
ma mėgautis galimybe vaikščioti 
po M. K. Čiurlionio paveikslus. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

„Sutartį nutraukėme dėl netinka-
mo jo darbo”, – teismui aiškino V. 
Grincevičius. Apie sutarties nutrau-
kimą teismą informavo pats advo-
katas, o kaltinamieji turėjo beveik 
mėnesį laiko susirasti naują gynėją. 
„Mes radome kelis gynėjus, jie su-
sipažins su byla ir priims sprendi-
mą”, – kodėl tempiama guma, teis-
mui dėstė V. Grincevičius.

Dėl to, jog byloje reikia daryti 
pertrauką, prokurorė Jelena Sa-
baliauskienė neprieštaravo. „Jie 
turi tokią teisę, gaila, kad dar ne-
susirado. Tačiau vis dėlto turime 
atsižvelgti ir suteikti jiems laiką”, 
– kalbėjo prokurorė. 

Teisėja Z. Gavėnienė teisiamie-
siems nurodė iki birželio 30 dienos 
pateikti teismui informaciją, kas 
juos gins, nes kitu atveju liepos 1 

Ypatingų nuostolių nepadarė
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Penktadienį daugelyje šalies vietų siautęs ir dalies Anykščių 
rajono neaplenkęs škvalas, rajono miškams ypatingų nuostolių 
nepadarė.

Tokie kelius, kaip šis Troškūnų girininkijoje, užtvėrę medžiai 
Anykščių miškuose buvo pavieniai, tačiau jie gali kelti pavojų 

Autoriaus nuotr.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
miškų urėdijos urėdas Sigitas Kin-
deris, Anykščių miškuose masinių 
vėjovartų nėra, stichija išvertė tik 
pavienius medžius, dažniausiai 
šlapesnėse vietose ar prie kirtavie-
čių.

Pasak urėdo, miškininkai jau ap-
važiavo beveik visus valstybinių 
miškų teritorijose esančius kelius 
ir, jei buvo užvirtusių medžių, juos 
pašalino. Tačiau, jei gyventojai 
važiuodami miško keliu rastų nu-

virtusį kelią blokuojantį medį, pa-
tys jo geriau nešalintų, o kreiptųsi 
į artimiausią girininkiją visų pirma 
dėl saugumo.

Beje, dažnai būna, kad vienas nu-
virtęs medis gali būti pažeidęs kitus 
augančius šalia jo ir tai gali būti pa-
vojinga, ypač jei yra gūsingas vėjas. 
S. Kinderis „Anykštai“ sakė, kad 
nuo pakibusių ant kitų medžių reikė-
tų laikytis dvigubo jų aukščiui ats-
tumo, kadangi griūdamas medis gali 
išversti ir tuos, ant kurių pakibęs.

Teisiamieji išvijo savo advokatą 
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas paskelbė pertrauką troš-
kūniečių Vaidoto ir Manto Grincevičių bei Giedriaus Sasnausko 
byloje. Teisėja Zita Gavėnienė tai buvo priversta padaryti, nes tei-
siamieji paskelbė, kad nutraukė sutartį su savo advokatu Rolandu 
Jakoniu, o naujo gynėjo dar nesusirado.

dieną bus pateiktas teismo prašy-
mas troškūniečiams skirti valsty-
bės advokatą. Z. Gavėnienė kal-
bėjo, kad galima įžvelgti ir bylos 
vilkinimą, tačiau kol kas priėmė 
sprendimą iki liepos 26 dienos pa-
daryti byloje pertrauką. 

Teismo procesas vyksta jau an-
trus metus. Troškūniečiai kaltina-
mi  nesantaikos kurstymu „Youtu-
be“ vaizdo klipe „Šetone, prašau“. 
Anykščių teisme kaip liudininkai 
pernai apklausti dainininkas ir pu-
blicistas Marijonas Mikutavičius, 
humoristas Paulius Ambrazevi-
čius. Anykščių teismo posėdžius 
aktyviai lanko šalies žiniasklaidos 
žurnalistai. Ir antradienio posėdyje 
dalyvavo dviejų Lietuvos naujienų 
portalų atstovai. 

Į policiją vienas pilietis, „You-

tube“ klipe „Šetone, prašau“ įžvel-
gęs smurto prieš vaikus kurstymą, 
kreipėsi dar 2014 metais. 2015-ųjų 
pavasarį Anykščių rajono apylin-
kės teismas baudžiamuoju įsaky-
mu broliams Grincevičiams skyrė 
pinigines baudas, o tada dar moks-
leiviui G. Sasnauskui apribojo 
laisvę, t.y. nurodė, kad naktimis jis 
turi būti namie. Pradžioje troškū-
niečiai su baudžiamuoju įsakymu 

Troškūniečiai broliai Mantas ir Vaidotas Grincevičiai bei jų 
pusbrolis Giedrius Sasnauskas antri metai išlaiko žiniasklaidos 
dėmesį.

sutiko, bet paskui paprašė teismo 
bylą nagrinėti iš esmės. Vykstant 
teismams, jaunuoliai tapo interneto 
žvaigždėmis, o jei teismo procesas 
ir toliau taip sėkmingai strigs, var-
gu ar baigiantis bylai bederės juos 
vadinti jaunuoliais. Juolab kad bylą 
kol kas nagrinėja dar tik pirmos 
instancijos teismas –  jo sprendimą 
dar bus galima skųsti porai aukš-
tesnės instancijos teismų...

Bedarbio pašalpa  nuo 2017 metų 
sausio 1 dienos bus mokama 6 mė-
nesius. Pašalpos maksimalus dydis 
bus apskaičiuojamas kaip pastovios 
ir kintamos dalių suma: pirmąją su-
darys 30 proc. minimalios mėnesio 
algos (MMA), o antroji kas kelerius 
mėnesius keisis. Pakeista kintamos 
dalies apskaičiavimo tvarka: pirmą-

Pagal naująjį Darbo kodeksą, 
kuriam dar turi pritarti Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, nebėra nu-
matyta papildomų atostogų dienų 
nuo išdirbio vienoje bendrovėje. 
Nebent dėl to būtų susitarta ko-
lektyvinėse sutartyse arba dar-
buotojas susitartų su darbdaviu. 
Dirbantiems 5 dienas per savaitę, 
metinės atostogos galės trukti 20 
darbo dienų, o nebe 28 kalendori-

Seimas patvirtino naują bedarbio pašalpų 
mokėjimo tvarką 

Seimas priėmė naują Darbo kodeksą

Nuo kitų metų keisis bedarbio pašalpos mokėjimo tvarka. Tai  
numatančias Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisas pri-
ėmė Seimas.

Seimas antradienį priėmė naująjį Darbo kodeksą. Parlamenta-
rai pritarė net maždaug 260 kodekso straipsnių. Beje, iš 141 Sei-
mo nario balsavime dalyvavo tik 91, kurių 65, tarp jų ir anykštė-
nai Sergejus Jovaiša ir Ričardas Sargūnas, balsavo „už“.

antrą mokėjimo mėnesį ji siektų 50 
proc. apdraustojo vidutinių mėnesio 
draudžiamųjų pajamų, 3-4-tą mėne-
sius — 40 proc., o 5-6-tą mėnesius 
— tik 30 proc.

Bedarbio pašalpos mokėjimo pra-
džia bus ne iš karto po atleidimo iš 
darbo, o po tiek laiko, kiek mėnesių 
jis gaus išeitinių išmokų, kurias jam 

nes, kaip kol kas dar yra dabar. 
Taip pat vietoj 120 viršvalan-

džių per metus, pagal seimūnų 
priimtą Darbo kodeksą, bus gali-
ma dirbti 180 viršvalandžių. Už 
viršvalandžius turėtų būti atlygi-
nama arba pinigais, arba atosto-
gomis.

Pakeista ir išmokų atleidžiant 
iš darbo be darbuotojo kaltės 
tvarka ir apmokėjimas. 

mokės darbdavys ir specialus fon-
das. Bedarbio išmoka bus mokama 
asmenims, iki įsiregistravimo darbo 
biržoje turintiems ne mažesnį kaip 
vienerių metų nedarbo draudimo 
stažą per paskutinius dvejus metus. 
Dabar reikalaujamas stažas - 18 
mėnesių per trejus metus. Nedarbo 
draudimo įmoka pagal terminuotas 
sutartis dirbantiems žmonėms nuo 
kitų metų bus padvigubinta — taip 
siekiama priversti darbdavius atei-
tyje nesudaryti daug terminuotų 

Darbuotojui, vienoje bendro-
vėje dirbusiam ne mažiau kaip 
metus, bus išmokama dviejų vi-
dutinių darbo užmokesčių kom-
pensacija, o iki metų – pusės 
mėnesio. Apie atleidimą darbuo-
tojas turėtų būti įspėjamas prieš 
mėnesį, jei dirbo daugiau kaip 
metus, ir prieš dvi savaites, jei 
dirba mažiau nei metai. Terminai 
dvigubinami, jei darbuotojas au-
gina vaiką iki 14 metų ir jei dar-
buotojui iki pensijos likę mažiau 
kaip 5 metai, trigubinami – jei 
lieka mažiau kaip dveji metai bei 
neįgaliesiems.

Darbo teisėje atsiras ir naujas 

sutarčių, nes jos nėra naudingos 
darbuotojams. Ši nuostata numaty-
ta naujajame Darbo kodekse, kurį 
Seimas antradienį patvirtino. Da-
bar nedarbo draudimui darbdaviai 
moka 1,1 proc. darbuotojo algos. 
Šis dydis tvirtinamas kasmet, prii-
mant „Sodros“ biudžetą.

Už Nedarbo socialinio draudimo 
įstatymo pataisas antradienį balsavo 
61 Seimo narys, o susilaikė 10.

-AnYkŠTA

reiškinys Lietuvoje – darbdavys 
galės skelbti streiką (lokautą) ir 
stabdyti darbus ir darbo sutartis 
su kai kuriais darbuotojais, kol 
vyks lokautas. Į jų vietą darbda-
vys galės priimti kitus darbuo-
tojus pagal terminuotas darbo 
sutartis ar priimti kitus tos pačios 
įmonės darbuotojus.

Pakeitimai palies ir darbo san-
tykių formas, pavyzdžiui, atsiras 
vadinamosios „nulinės sutartys“ 
- nenustatytos apimties darbo 
sutartys, kai darbdaviai gali susi-
tarti su darbuotojais dirbti nenu-
statytą laiką. 

-AnYkŠTA



 
IŠ ARTI 2016 m. birželio 23 d.

savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JuneVičius

Ar Jums sunku 
užkalbinti 
nepažįstamą 
žmogų?

užjaučia

Evelina ŠEIBOKAITĖ, Troš-
kūnuose viešinti Visagino miesto 
gyventoja:

- Užkalbinti nepažįstamą žmogų 
man labai sunku, tad stengiuosi su 
nepažįstamais nebendrauti. Jeigu 
prireikia kelio, gatvelės ar ko nors 
paklausti, nerimą įveikiu, tačiau 
užkalbinti nepažįstamus žmones 
tenka retai. 

Virginijus KLABYS, Milaikiš-
kių kaimo (Troškūnų sen.) gy-
ventojas:

- Jeigu nėra reikalo, nepažįsta-
mų žmonių nekalbinu. Jeigu pri-
reikia užkalbinti – kodėl ne? Dėl to 
diskomforto nejaučiu. Na, o mano 
darbas toks, kad nepažįstamų kal-
binti nereikia. 

Vaclova BERNOTIENĖ, Troš-
kūnų miesto gyventoja:

- Net nežinau. Jeigu reikia dėl ko 
nors kreiptis į nepažįstamą žmogų 
jaučiu nerimą, jaučiuosi ne itin pa-
togiai. Jeigu neišvengiamai prirei-
kia ko nors paklausti, atsiprašau ir 
paklausiu. Senatvėje jau niekur ne-
beišvažiuoju, tad su nepažįstamais 
bendrauti netenka.  

Sunku rasti paguodos 
žodžius, kurie sumažintų 
skausmą netekus  brangaus 
žmogaus. Reiškiame nuošir-
džią užuojautą dėl vyro, tė-
čio, brolio, senelio Stasio Juto 
mirties.

A. Terminskienės šeima

Reitingavimo rezultatas S. Jo-
vaišai akivaizdžiai geras. Jei jam 
pavyktų išsaugoti šią poziciją, 
tikėtina, kad S. Jovaiša į Seimą 
patektų ir per daugiamandatę 
apygardą – žinomą krepšininką 
per Seimo rinkimus konserva-
torių elektoratas turėtų dar kils-
telėti. 2012 metų Seimo rinki-
muose S. Jovaiša konservatorių 
sąraše buvo 35-as, o po reitinga-
vimo jis pakilo į 23-ąją poziciją 
ir pateko į Seimą.

Pakankamai aukštai – 58-oje 
pozicijoje (iš 189 reitinguotų as-
menų) yra ir Anykščių viceme-
ras Sigutis Obelevičius. 

Be reitingavimo pirmoji vieta 
rezervuota partijos pirmininkui 
Gabrieliui Landsbergiui, antroji 
– jo pavaduotojai Irenai Degu-
tienei.

Partijos skyrių sudarytą reitin-

Deja, ir idėja nebuvo 
originali...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros specia-
listė Anykščiams ruošiantis tapti 
Europos kultūros sostine:  

„Miestas - dar ne viskas. Ne-
svarbu teritorijos dydis ar gyven-
tojų skaičius. Svarbu idėjos origi-
nalumas.”

Šiais laikais donkichotus ir net 
pačius servantesus uždaro

Andrius VITKŪNAS, mokyto-
jas, įvardino savo įsimintiniausią  
literatūrinį personažą: 

„Migelio de Servanteso Don Ki-
chotas. Negaliu nesižavėti jo tebū-
nie ir absurdiškomis pastangomis 
pakeisti pasaulį.“

Dabar jie (advokatai) slapstosi

Vaidotas GRINCEVIČIUS, troš-
kūnietis, teisiamas už “Youtube” 
filmuką apie naujo advokato paieš-
kas: 

„Mes radome kelis gynėjus, jie 
susipažins su byla ir priims spren-
dimą.”

Su alum geriau lyginti. 
Kompoto tiek neišgersi…

Valerijus ČIKILIOVAS, degali-
nės savininkas, teisme aiškino, ko-
dėl atsirado neatitikimai degalinės 
kuro talpose: 

„Susidarė trūkumas dėl to, kad 
benzino talpos dar neišvalėme, o 
dyzelio – išvalėme. Čia gi ne kom-
potas, kad galėtum nučiulpti.“

Kartais ir nuosavas šimtgramis 
palieka skolą valstybei

Valerijus ČIKILIOVAS, teisme 
stebėjosi, kodėl jis baudžiamas už 
tai, kad vienoje talpoje buvo per 
daug, kitoje per mažai kuro:  

„Man labai keista, kad aš už savo 
litrus ir puodelius turiu atsiskaityti 
valstybei.“

Taip. Yra laipsniai, statutas, 
hierarchija.

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių kultūros tarybos 
pirmininkas, apie tai, kodėl negali 
kalbėti apie Okuličiūtės dvarelio 
ateitį:

„Savivaldybė sprendžia, kada ir 
ką informuoti. Ar jie priims mūsų 
verdiktą, ar jie nepriims, prašys 
persvarstyti.“ 

Kas jau ten su dvimetriniu 
S. Jovaiša pasiginčys...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie asmeninę kovą su girtais 
vairuotojais: 

„Nesėsti prie vairo išgėrus esu 
įkalbinėjęs, neleidęs ne vienam 
pažįstamam. Net automobilio rak-
telius buvau atėmęs, o rytą man už 
tai padėkojo.“

Vidinis reitingavimas Sergejų 
Jovaišą pakėlė į partijos elitą

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai sekmadienį ir 
pirmadienį rengė vidinį kandidatų daugiamandatėje apygardoje rei-
tingavimą.  Partijos kandidatas į Seimą Anykščių-Panevėžio apygar-
doje Sergejus Jovaiša surinko  2 336 balsus ir užėmė 22-ąją vietą.

gą savo nuožiūra galės keisti G. 
Landsbergis – pirmajame dvi-
dešimtuke jis kandidatus galės 
stumdyti per 5 pozicijas, kitoje 
sąrašo dalyje – per 10 pozicijų.

Po vidinio konservatorių rei-
tingavimo pirmąją vietą užėmė 
Andrius Kubilius, antrąją – In-
grida Šimonytė, trečiąją Agnė 
Bilotaitė. Toliau rikiuojasi Pau-
lius Saudargas, Rasa Juknevičie-
nė, Vytautas Juozapaitis, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jurgis 
Razma, Laurynas Kasčiūnas ir 
Arvydas Anušauskas. Molėtų-
Širvintų apygardoje kandidatuo-
siantis Valentinas Stundys dau-
giamandatės apygardos sąraše 
po vidinio reitingo yra 24-as, 
Zarasų-Visagino apygardoje be-
sivaržysiantis Rokas Žilinskas – 
30-as, Utenos apygardoje kandi-
datuosiantis Edmundas Pupinis 

– 48-as.
Pirmieji ir vieninteliai savo 

galutinį kandidatų į Seimą dau-
giamandatėje apygardoje sąra-
šą paskelbė socialdemokratai. 
Partijos kandidatė Anykščių-
Panevėžio apygardoje Auksė 
Kontrimienė tarp socdemų  dau-
giamandatininkų įrašyta ypač 
aukštai – 9-oje pozicijoje.

Liberalų sąjūdis, „valstiečiai“ 
ir „darbiečiai“ dar nėra sudarę 
kandidatų sąrašų. Tarp „valstie-
čių“ kandidatų daugiamandatėje 
bus ir mūsų vienmandatininkė 
Greta Kildišienė bei anykštėnas 
Antanas Baura. Galima G. Kil-
dišienės pozicija yra visiškai 
neaiški, o A. Baura turėtų būti 
įrašytas tolokai – ketvirtajame, 
ar penktajame dešimtuke.

Liberalo Luko Pakelčio pate-
kimas į partijos valdyba, į kurią 
per partijos suvažiavimą buvo 
renkama tik penkiolika asmenų, 
demonstruoja jo neblogą partinį 
reitingą. Tiesa, kažin ar jam net 
ir buvimas pirmajame liberalų 
kandidatų į Seimą sąrašo dvide-
šimtuke labai daug pagelbės, nes 
paskutinės visuomenės nuomo-
nės apklausos rodo, kad Liberalų 
sąjūdis, jei Seimo rinkimai vyk-
tų šiomis dienomis, apskritai ne-
įveiktų penkių procentų barjero. 

Taigi, apskritai per sąrašą nie-
kas iš liberalų pagal dabartines 
apklausas neturėtų patekti į Sei-
mą.

Darbo partijos kandidatas į 
Seimą Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje Ričardas Sargūnas tu-
rėtų tikėtis solidžios pozicijos 
daugiamandatininkų sąraše. Ta-
čiau vargu ar jis į dvidešimtuką 
pateks – pas „darbiečius“ dabar 
daug žinomų ir partijai nusipel-
niusių asmenų, kurie taip pat pa-
geidauja būti kuo arčiau elito.  

Sergejus Jovaiša tarp konser-
vatorių kandidatų po partinio 
reitingavimo užimą 22-ąją 
vietą. 2012-aisiais jis buvo 
35-as, bet per Seimo rinkimus 
pakilo į 23-ąją vietą

Iš Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje kandidatuosiančių 
politikų, savo partijos sąraše 
kol kas aukščiausiai įrašyta 
Auksė Kontrimienė. Ji tarp 
socialdemokratų yra 9-oji.

Tėvynės sąjungos - Lietu-
vos krikščionys demokra-
tai sąrašuose 58-oje vietoje 
yra šios patijos Anykščių 
skyriaus pirminkas Sigutis 
Obelevičius.

Darbo partijos kandidatas 
į Seimą Anykščių-Panevė-
žio apygardoje Ričardas 
Sargūnas turėtų tikėtis 
solidžios pozicijos daugia-
mandatininkų sąraše.
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ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

rievės

Šią parodą menininkė surengė 
specialiai Angelų muziejui, o vieną 
paveikslą atvežė dar kvepiantį da-
žais. Su garsia dailininke muziejaus 
darbuotojas supažindino kultūros 
mecenatė Betričė Kleizaitė-Vasaris, 
Anykščiams padovanojusi įspūdin-
gą angelų kolekciją. Ji menininkę 
atlydėjo į Anykščius ir sakė, kad 
subtiliems J. Židžiūnienės angelams 
būtinai reikėjo atskristi į Anykščius 
– Angelų miestą. 

Vilniaus dailės akademijos 
Vaizduojamosios dailės fakulteto 
Grafikos katedros auklėtinė savo 
personalines parodas yra surengusi 
Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje 
Japonijoje ir kitose šalyse,  savojo 
braižo ieško kurdama naujas for-
mas ir ekspozicijas. Angelai - vie-
na iš jų. 

J. Židžiūnienė meno pasaulyje 
žinoma ir kaip knygų iliustratorė, 
apipavidalinusi apie 200 knygų, 
tarp jų tokius reprezentacinius lei-
dinius kaip „Lietuvos dailės istori-
ją“, „Tora I. Namas su akla stiklo 
veranda“, „Tora II. Nebylus kam-
barys“, M. Balgent „Jėzaus byla“ 
bei vienas iš gražiausių pasakų vai-
kams „Jūratė ir Kastytis“, „Kalvis 
ir fėjos“ ir kitas. 

J. Židžiūnienės paveikslai an-
gelų tema atlikti įvairia technika – 
tapyti ant popieriaus kinišku tušu, 
tapyti ant drobės ir akvarelė. Pasak 
menininkės, ji norinti pabrėžti dva-
sinę meno funkciją, priešpastaty-
dama ją agresyvioms šiuolaikinės 
dailės atmainoms. Autorei svarbi 
dvasinė intencija tikrąja šio žodžio 
prasme. 

Paroda Angelų muziejuje veiks 
mėnesį.

Atskrido Juditos Židžiūnienės angelai
Anykščiuose, Angelų muziejuje, atidaryta vilnietės, knygų daili-

ninkės, grafikės Juditos Židžiūnienės paroda „Iš angelų erdvės“.

„Angelai leidžia pažvelgti į įprastas situacijas nauju žvilgsniu“, 
- sakė Judita Židžiūnienė, šioje nuotraukoje (kairėje) prisėdusi 
prie Angelų muziejui savo kolekcija pradžią davusios kultūros 
mecenatės Beatričės Kleizaitės-Vasaris.

jonas juneVičius
jonas.j@anyksta.lt

Daiva GOŠTAuTAiTĖ

Antradienio vakarą sulauku-
si žinios, kad Anykščiai toliau 
nesivaržys dėl 2022 m. europos 
kultūros sostinės statuso, miegoti 
nuėjau ramia širdimi. Mažai 
turėjau vilčių, kad tarptautinė 
komisija susižavės „kalbančio 
miesto“ idėja, bet šioks toks 
nerimas, prisipažinsiu, buvo. ir 
taip kalbu ne todėl, kad norėčiau 
Anykščiams blogo – noriu tik 
gero ir dar kartą gero. Tačiau 
šios idėjos gimdytojų norėčiau 
paklausti vieno klausimo – ar 
rengdami savo penkiasdešim-

tmečius pirmiausia sustatot 
stalus, nukraunat juos baltomis 
mišrainėmis, kad būtų moderniau 
išdėliojat krevečių krepšelius, 
pripilstot į taures „Vorutos“ 
vyno, susodinat svečius, o tada 
imatės plauti grindų ir kabinti 
naujų užuolaidų? na, gerai, tai 
labiau retorinis klausimas, nebū-
tina į jį atsakyti ir tikrai nereikia 
raudonuoti, jeigu per jūsiškį 
balių viskas vyksta aprašyta eilės 
tvarka – visokių „pričiūdų“ šiam 
pasaulyje vyksta...

Štai jau metai iš metų anykš-
tėnai (turiu galvoje – Anykščių 
miesto gyventojus) paliekami 
be joninių šventės. kai kuriose 
seniūnijose – šiemet penkiose iš 
dešimties – šventė organizuoja-
ma pačių bendruomenių. nebūna 
jose didelių menų, kai kur (iš 
patirties sakau – pernai lankiausi 
skiemonyse ir kurkliuose) menų 
iš viso jokių nebūna, bet faktas 
yra toks, kad šventė vienokiu ar 
kitokiu pavidalu vyksta. Atrodytų, 
kad Anykščiams organizuoti tokią 
šventę – ne lygis. juk ne visi gali, 
kad ir iki niūronių nuvažiuoti 
– artimiausios „stotelės“, kur 

joninės minimos. O vietos mieste 
tikrai netrūksta. kad ir Švento-
sios pakrantė – juk taip praban-
giai kairysis krantas sutvarky-
tas... ir reikia ne tiek jau daug 
– sukrovei keletą laužų, paprašei 
„Anykštos“ kapelos pamuzikuoti 
ir gana, persistengti nereikia. Bet 
pamiršau – nėra nei laiko, nei 
pinigų, nei žmogiškųjų išteklių 
tai daryti – visas komplektas (lai-
kas, pinigai, 
žmonės) mesti 
grandiozinėms 
misijoms, 
vizijoms kurti. 
koks kultūri-
ninkas imsis 
organizuoti joninių šventę, kai 
vietoj to galima „pasvaigti“ apie 
europiečių minias, plūsiančias 
kada nors į Anykščius kultūros 
pasisemti ir bent rieškutes jos 
parsivežti atgal į savo kultūriškai 
atsilikusią italiją ar Prancūziją. 
luvras niekur nedings ir po šim-
to metų, o štai medinė Vorutos pi-
lis gali ir supūti, reikia skubėti...

Įsirašyti į savo CV „prisidėjau 
prie europos kultūros sostinės 
vizijos kūrimo“ – lygis, o rašyti, 

kad organizavau joninių šventę 
miestelėnams yra tas pats, kas 
valytojai rašyti, jog moka labai 
labai švariai šluoti...

siekti maksimalių tikslų, 
manau, yra sveiko proto požymis, 
tačiau vis dėlto pritarsiu viename 
renginyje girdėtai architekto 
Audrio karaliaus nuomonei, jog 
kvaila zuikiams pergyventi dėl 
to, jog nėra panašūs į dramblius 

ir niekada jais 
netaps. Įsivaiz-
duoju, jog ir 
katė, gaudanti 
pelę, save laiko 
beveik tigru, 
puolančiu 

gazelę, bet katė yra katė, o tigras 
yra tigras. nors sako, jog ir 
tigrai moka murkti... Tad gal jau 
laikas Anykščiams suvokti, kad 
niekada netaps klaipėda ar kau-
nu (šie miestai toliau varžysis dėl 
europos kultūros sostinės vardo), 
net jeigu ir Šventąją pavadinsim 
jūra, o medinius pastolius – 
pilimi. 

Bijau tik vieno, kad šis nesėkme 
(aš vis dėlto jį vadinčiau sėkme) 
pasibaigęs įvykis nesukeltų 

grandininės reakcijos. Gerai, 
jeigu įvairiausių strategijų kūrėjai 
supras vis dėlto esantys kiškiais 
ir galintys puikiai varžytis su ko-
legomis iš Molėtų miškų, bet kas 
bus, jeigu mūsiškiai kiškiai pradės 
save tapatinti jau ne tik su dram-
bliais, bet ir su dinozorais...?

juk tada reikės dalyvauti 
atrankoje dėl galimybės surengti 
europos krepšinio čempionatą, 
su laiku ateis eilė ir olimpinėms 
žaidynėms. juk du stadionai - 
ne riba, dirvonuojančių laukų 
rajone daug, bus galima juos 
panaudoti ir keliolikto stadiono 
įrengimui... svarbu tik suburti 
komandą ir parašyti projektą – 
netapom „kalbančiu“ miestu, bet 
gal galim tapti „spardančiu“ ar 
„mėtančiu“ (kamuolį) miestu...

ir vis tiek džiaugiuosi dėl 
Anykščių – ne kiekvienas kiškis 
drįstų imtis misijos išprausti lie-
tuvą – o Anykščiai 2012 m., kai 
buvo lietuvos kultūros sostine, 
šios misijos ėmėsi, net tuometinį 
merą sigutį Obelevičių į vonią 
įkėlė... ir tik drambliui aišku, 
kad ne kiekvienoj vonioj slypi 
kultūra.

Angelų flotilė 2010

Angelų žiema 2015

Angelas 2016
Autoriaus nuotr. 

Angelai 2011

...netapom „kalbančiu“ 
miestu, bet gal galim tapti 
„spardančiu“ ar „mėtančiu“ 
(kamuolį) miestu...
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- Kas jums yra laimė?
- Man laimė yra matyti aplin-

kui laimingus ir besišypsančius 
žmones; o jei dar suprantu, kad 
jų šypsenos priežastimi tam tikra 
dalimi esu aš pats, tuomet man 
tai jau euforija... 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Vienatvė. Juk pragaras visų 

pirma yra ne kas kita kaip visiš-
kos, amžinos vienatvės potyris. 
Šis išgyvenimas mane gąsdina 
labiausiai.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Ko gero, emocionalumas ir 
jautrumas. Jausmingi, jautrūs 
žmonės dažnai patinka kitiems, 
bet patys sau yra didelė našta, 
nes yra lengvai pažeidžiami, o 
todėl neretai daug kenčia; daž-
nai pasitaiko, kad sunkiai randa 
kalbą su savimi.

- Bruožas, kuris labiausiai 
erzina kituose?

- Nepastovumas. Tokiais žmo-
nėmis sunku pasitikėti, su jais 
sudėtinga turėti rimtų reikalų, 
nors su jais laisvalaikį leisti gal 
ne taip ir blogai, nes jie pilni 
įvairiausių idėjų, jų elgesio ne-
įmanoma nuspėti, o tai praskai-
drina kasdienybę.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Konkrečios asmenybės ne-

turiu, bet apskritai žaviuosi be-
baimiais žmonėmis gerąja pras-
me. Būti laisvam nuo fobijų bei 
kompleksų man labai žavinga 
savybė, todėl gėriuosi kiekvie-
nu, kuris ją turi. 

Mokytojas savo herojus mato 
ir tarp kolegų Daiva GOŠTAuTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytojas 
Andrius VITKŪNAS teigia, kad šiandieniniame pasaulyje būti 
savimi – nemažas iššūkis. Kai pavyksta pareikšti savo, nors gal 
kitiems ir „nepatogią“ nuomonę, kai pavyksta išlikti savimi, pa-
šnekovas sako, jog tokiomis akimirkomis savimi didžiuojasi.

- Didžiausias iššūkis?
- Kalbėti prieš didelę auditori-

ją. Tam ruošiuosi iš anksto, bet 
visada likus kelioms sekundėms 
iki pasisakymo apima panika. 
Dėkui Dievui, tai daryti tenka 
nedažnai.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie vasaros atostogas. Jos 
turi netrukus prasidėti. Baigiantis 
mokslo metams, vienintelė sva-
jonė – gerai pailsėti. Šiais metais 
pavasario pabaiga ir vasaros pra-
džia man buvo kupina daugybės 
kelionių darbo reikalais, kurių 
metu sutikau ne tik neišdildomą 
įspūdį palikusių žmonių, bet pra-
turtėjau ir profesine prasme, nes 
gavau daug naudingos patirties 
ir žinių. Todėl svajoju apie ramų 
poilsį ant Šventosios upės kran-
to su šeima ir draugais. Tikiuosi, 
kad taip ir bus.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas. Natūralu, kad 
tik sąžiningu žmogumi gali tikė-
ti ir pasitikėti. Tik su sąžiningais 
žmonėmis galiu jaustis saugiai, 
nes esu tikras, kad nebūsiu iš-
duotas, kad manimi nepasinau-
dos savo tikslais.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Ačiū Dievui, tai daryti ten-
ka nedažnai. Meluoju, o tiksliau 
būtų sakyti - nesakau tiesos, tik 
kartais ir tik tada, kai gerai su-
vokiu, kad tiesos sakymas kon-
krečioje situacijoje būtų žymiai 
labiau žalingas nei tam tikrų da-
lykų nutylėjimas. Iš tiesų  labai 
nedaugelis yra pasirengę priimti 

tiesą tokią, kokia ji yra iš tikrų-
jų, nors ir teigtų priešingai. Kai 
kurie žmonės tiesai turi subręsti, 
jai pasirengti. Kita vertus, tikiu, 
kad anksčiau ar vėliau tiesa turi 
būti atskleista, tiesos laikas turi 
ateiti. Esu kantrus, todėl neprieš-
tarauju, jei tinkamo momento 
kartais tenka ilgėliau palaukti. 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Netvarkingumo. Esame skir-
tingi: vieni labiau išvaizdūs, kiti 
– mažiau, bet tvarkingai galime 
atrodyti visi. Šios taisyklės sten-
giuosi laikytis.

- Žmogus, kurį jūs niekina-
te?

- Neniekinu nė vieno žmogaus, 
nes tai prieštarauja mano įsitiki-
nimams. Net ir tie, kurie niekina 
mane, manau, nusipelno mano 
supratimo ir atleidimo. Kitą 
niekinantis žmogus visų pirma 
negerbia savęs, tai suvokdamas, 
stengiuosi šios nuodėmės neda-
ryti.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Racionalus protas. Vyrai ir 
moterys yra skirtingi ne tik iš-
vaizda, bet ir jiems skirta misija 
šiame pasaulyje. Vyro paskir-
tis, manau, yra įvertinti dalykų 
esmę, nenukrypstant į jų ne-
reikšmingas detales. Vyras turi 
rasti situacijų sprendimus, o tai 
padaryti dažnai galima vadovau-
jantis tik šaltu protu.

- Labiausiai vertinama mo-
ters savybė?

- Jutiminis intelektas. Moteris 
paprastai suvokiama kaip jaus-
mų būtybė. Nors tai stereotipas, 
tačiau jis teisingas. Juk sveika 
nuovoka ir kvailų ambicijų ne-
sugadintais jausmais besivado-
vaujanti moteris yra lobis raci-
onaliai mąstančiam pasauliui. 
Jausmai ir protas gali puikiai de-
rėti. Moteris ir vyras gali ir turi 
vienas kitą papildyti.

- Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- „Siaubo filmas“. Žinau, ji 
kvaila ir praktiškai nieko nereiš-
kia, tačiau man padeda emociš-
kai išsilieti, kai kas nors atrodo 
labiau beprasmiška, neteisinga 
negu siaubinga, kas būtų ar-
čiau tiesos pagal tikrąją posakio 
reikšmę.

- Ką gyvenime labiausiai 
mylite?

- Laisvę. Laisvė yra būtina 
kūrybai. Nors nesu joks meni-
ninkas, bet kiekvienoje veikloje, 
nesvarbu, kokia kasdieniška ar 
buitiška ji atrodytų, netradicinis 
jos atlikimo būdas yra daugiau 
mažiau sveikintinas. 

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Kiekvieną kartą, kai esu prie 
jūros. Jūra įkūnija laisvės pojū-
tį. Kadangi laisvę labai vertinu, 
todėl būdamas prie jūros, nega-
liu atitraukti nuo jos akių, o kai 
reikia vykti namo, atsisveikin-

damas vis atsigręžiu daugybę 
kartų.

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Labai norėčiau gražiai dai-
nuoti ar bent jau mokėti groti 
bet kokiu muzikos instrumentu. 
Gaila, tokių talentų neturiu, to-
dėl labai žaviuosi žmonėmis, ku-
rie tokiais talentais apdovanoti.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų?

- Daugiau niekada nebepraleis-
čiau progos mokytis prancūzų 
kalbos. Studijuodamas universi-
tete, tokią galimybę turėjau, bet 
tada pirmenybę atidaviau italų 
ir naujajai graikų kalbai. Žino-
ma, nesigailiu mokęsis ir šių 
kalbų, bet prancūzų kalba man 
ypatinga, juolab, kad šiandien 
jos mokėjimas atveria daugybę 
galimybių. Puikiai suvokiu, kad 
pradėti mokytis šios kalbos nie-
kada nevėlu, tačiau laikui bėgant 
svajones įgyvendinti darosi vis 
sudėtingiau...

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Didžiausias pasiekimas man 
yra tuomet, kai esu savimi, kai 
galiu išdrįsti išsakyti savo nuo-
monę. Būti savimi šiandien nėra 
taip lengva, kaip tai galėtų atro-
dyti. Kai tai pavyksta, didžiuo-
juosi savimi.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Esu krikščionis, todėl tikiu 
kūno iš numirusiųjų prisikėlimu, 
o tai reiškia, kad tikiu, jog dva-
sia ir kūnas net po mirties yra 
neperskiriami ir gyvena toliau, 
nors jau ir kitu būdu. O jei pa-
svajočiau, tuomet vis vien rink-
čiausi savo kūną, nes jau žinau, 
ką reiškia gyventi jame. Kiti pa-
vidalai man baugūs, nesvarbu, 
kaip patraukliai jie atrodytų.

- Vieta, kur labiausiai norė-
tumėt gyventi?

- Bet kur, kur šilta ir netoliese 
būtų jūra.

- Brangiausias turtas?
- Sveikata ir protas. Be jų gy-

venimas būtų labai kitoks.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Negebėjimas kitam pagelbė-
ti, kai jam sunku.

- Jūsų svajonių profesija?
- Kelionių gidas. Dirbti su 

žmonėmis, keliauti, taikyti įgy-
tas žinias ir dar už tai gauti at-
lyginimą – mano didžiausia sva-
jonė.

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Pareigingumas. Ne visada 
toks buvau ir ne visada tokiu 
būti pavyksta, bet laikui bėgant 
darausi vis pareigingesnis. Tuo 
esu labai patenkintas. 

- Ką labiausiai vertinate 

draugystėje?
- Tolygų bendravimą. Sunku 

draugauti su žmogumi, kuris 
mano esąs geresnis nei tu.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Jo Nesbo, Dorothy L. Sayers, 
H. Murakami, Stephen Clarke ir 
kt. Mėgstamiausios knygos – de-
tektyvai ir istoriniai romanai.

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Migelio de Servanteso Don 
Kichotas. Negaliu nesižavėti 
jo tebūnie ir absurdiškomis pa-
stangomis pakeisti pasaulį. Iš 
šio personažo tam tikra prasme 
semiuosi įkvėpimo mažesniuose 
reikaluose.

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja?

- Anglijos karalienė Elžbieta I 
Tudor - ne tiek dėl savo išskirti-
nai ilgo ir sėkmingo valdymo bei 
protingų sprendimų, kiek dėl ge-
bėjimo pasiaukoti savo valstybei 
ir žmonėms, visiško atsidavimo 
ir ištikimybės.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- O taip. Visada prisiminsiu 
savo mokytojus ir dėstytojus: 
šviesaus atminimo mokytoją 
Aldoną Misiūnaitę ir kun. prof. 
Joną Juraitį, taip pat mane daug 
ko išmokiusius ne tik savo dės-
tyto dalyko prasme mokytojus 
Pauliną Zukaitę, Oną Jakima-
vičienę, Virginiją Kvedarienę, 
Gintarą Ražanską. Jie mano pa-
tys didžiausi herojai, tai jiems 
esu dėkingas, kad šiandien esu 
toks, koks esu, kad esu žmogus.

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Pagarbos verti tėvai, kurie 
vaikams išdrįsta suteikti tradici-
nius lietuviškus vardus. Išnykus 
sienoms tarp daugelio valstybių, 
nykstant kultūrinio savitumo ri-
boms, tokie tradiciniai lietuviški 
vardai kaip Ona, Birutė, Domi-
cėlė, Pranciškus, Jonas, Kazi-
mieras nuteikia optimistiškai, 
jog mūsų valstybė neišnyks.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Meilikavimo. Jis jau savaime 
reiškia melą iš išskaičiavimo, o 
tai - bjauru.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Dėl kai kurių progų, kurias 
teko praleisti.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Greitai ir neskausmingai, bet 

susitaikęs su visais.

- Jūsų gyvenimo moto?
- „Ut desint vires, tamen est 

laudanda voluntas!“ (Nors trūks-
ta jėgų, tačiau yra pagirtinas no-
ras! – lot.) Žinau, kokia gausa 
juokingų istorijų šis posakis yra 
apaugęs, tačiau nuo mokyklos 
laikų juo vadovaujuosi ir tikiuo-
si vadovautis ateityje, nes jis 
man asmeniškai labai padeda.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytojas An-
drius Vitkūnas teigia, kad draugystė su tais, kurie manosi esą 
geresni nei tu, sunkiai įmanoma.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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šiupinys

Rusija domėjosi ginklais

Viešojoje erdvėje, o ypač karių 
savanorių ir šaulių sluoksniuose, 
ne kartą buvo keliamos idėjos 
apie galimybę kariams savano-
riams ir šauliams išduoti ginklus 
ir leisti juos laikyti namuose. 
Kariai dažniausiai motyvuodavo, 
jog kilus agresijai prieš Lietuvą, 
kariai liktų be ginklų, negalėtų 
operatyviai reaguoti ir rizikuotų 
būti neutralizuoti dar neatvykę į 
susibūrimo vietas, į kurias jiems 
turėtų būti pristatomi ginklai. Ka-
riškiai, kurie norės įsigyti ginklą, 
turės atitikti reikalavimus, o pa-
likę tarnybą teisės laikyti ginklą 
neteks.

Pataisoms pritaręs Seimo narys 
Sergejus Jovaiša „Anykštai“ kal-
bėjo, kad už jas balsavo būtent 
dėl panašių motyvų: „Esant ekstra 
situacijai labai tikėtina, kad gin-
klų sandėliai būtų sunaikinti arba 
užblokuoti, o dabar kariai galės 
ginklus turėti su savimi“, - argu-
mentavo anykštėnas. Pasak jo, 
valstybėje buvo 
susidariusi pa-
radoksali situa-
cija, kai pusiau 
a u t o m a t i n i u s 
ginklus (kurie 
po šūvio auto-
matiškai užsitaiso, bet negali šau-
dyti serijomis) galėjo turėti kokių 
nors šaudymo būrelių nariai, bet 
ne šauliai ir savanoriai. Todėl, 
pasak S. Jovaišos, kai kurie kariai 
stodavo į tokius būrelius tam, kad 
įgytų teisę laikyti ginklus.

Kad karys galėtų laikyti ginklą 
namuose, jis turės išklausyti kur-
sus ir atitikti kitus reikalavimus. 
„Anykštos“ paklaustas, ar nemato 
grėsmės visuomenės saugumai, 
kai galingus ginklus kariai galės 
laikyti namuose ir ar nebijo, kad 
kuris nors šaulys ar savanoris ne-
nuspręs vykdyti savo „teisingu-
mo“ prieš, jo manymu, valstybei 
nelojalius asmenis, S. Jovaiša pa-
stebėjo, kad ginklus įsigyti galėtų 
tik sąlygas atitinkantys kariai ir 
apeliavo į aukštą šaulių ir sava-
norių sąmoningumą, drausmin-
gumą, kad tai būtų pačių šaulių 
ir savanorių garbės reikalas, bet 
sutiko, jog dėl šios priežasties di-
delė dalis Seimo narių buvo prieš. 
Ypač daug priešiškai nusiteikusių, 
pasak konservatoriaus, buvo iš so-
cialdemokratų pusės, neišskiriant 
ir Krašto apsaugos ministro Juozo 
Olekos. 

Paklausus S. Jovaišos, kodėl 
Seimas anksčiau neleido šauliams 

Ginklus galės laikyti namuose 

namuose laikyti sąjungai priklau-
sančių automatinių ginklų, bet 
dabar leido patiems už savo pi-
nigus įsigyti pusiau automatinius 
ginklus, Seimo narys paminėjo 
pasikeitusią geopolitinę saugumo 
situaciją: „Jei tai būtų buvę prieš 
5 – 10 metų, nemanau, kad šis 
klausimas būtų buvęs keliamas, 
nes aplinkybės buvo kitos“.

Beje, Seimo narys prisiminė 
pakankamai absurdišką situaci-
ją, kad motyvuodama kova prieš 
afrikinį kiaulių marą, į Lietuvą 
buvo kreipusis Rusija su klausimu 
dėl mūsų šalies medžiotojų gin-
klų skaičiaus. „Žinoma, jiems į šį 
klausimą nebuvo atsakyta, klausi-
me nėra logikos, bet panašu, jog 
tai buvo bandymas sužinoti infor-
maciją apie ginklų sklaidą šalyje. 
Juo labiau, kad anksčiau kalbėta 
apie medžiotojų įtraukimą į ka-
riuomenės sudėtį karo atveju“, - 
svarstė anykštėnas.

Trūko diskusijų

Balsavime nedalyvavęs anykš-
tėnas Seimo 
narys Ričardas 
Sargūnas įsta-
tymo pataisų 
atžvilgiu buvo 
a t s a rg e s n i s , 
nei jo kolega 

S. Jovaiša. Darbo partijai atsto-
vaujantis R. Sargūnas, „Anykš-
tos“ paklaustas, dėl kokių priežas-
čių nedalyvavo balsavime dėl šio 
klausimo, kalbėjo, jog pataisos 
priimtos per skubiai, kad klausi-
mui trūko platesnių specialistų 
diskusijų: „Iš vienos pusės, kariniu 
aspektu papildomas potencialas 
ginti šalį yra labai gerai, bet yra ir 
problema – rizika, kad ginklą gali 
pavogti, gali padaugėti brakonie-
riavimo atvejų, o ir turint ginklą jį 
norisi išbandyti, tai ką, eis šaudyti 
į žvyrduobes? Net dėl psichologi-
nio smurto šeimoje – juk užtenka 
vien žinoti, kad namuose yra gin-
klas. Pasigedau apvaliojo stalo, 
prie kurio susėstų specialistai ir 
svarstytų klausimą“, - argumen-
tus, kodėl nedalyvavo balsavime, 
aiškino anykštėnas. „Paskutiniai 
įvykiai Orlande parodė, ką gali 
padaryti vienas idiotas. Sako, kad 
pas mus tvarkingi žmonės, bet kas 
gali žinoti, kas gali atsitikti, kaip 
iš natų niekada nebūna“, - paste-
bėjo R. Sargūnas.

Beje, jis kalbėdamas su „Anykš-
ta“, taip pat prisiminė tą patį atve-
jį, kaip S. Jovaiša, kad kiaulių 
maro dingstimi Rusija iš Lietuvos 
prašė duomenų apie medžiotojus 

ir jų ginklus. 
R. Sargūnas atkreipė dėmesį, 

kad pataisa taip pat palieka neaiš-
kumus dėl realios naudos. Pasak 
jo, kai kurie kolegos Seime dis-
kutavo, kad šie ginklai pernelyg 
silpni tam, jog būtų efektyvūs 
realiuose kariniuose veiksmuose, 
kad neprilygsta tikrai kariniams A 
kategorijos ginklams, tačiau pri-
sidėtų kaip atgrasymo priemonė 
nuo galimos agresijos.

Beje, R. Sargūnas paminėjo, 
kad ateityje bus svarstymas ir dėl 
optinių taikiklių naudojimo, ta-
čiau minties toliau nedetalizavo.

„Anykštai“ paklausus, ar skir-
tingų tipų, kalibrų ginklai (juk 
savanoriai ir šauliai juos pirktų 
už savo pinigus) kariuomenei ne-
sukeltų daugiau problemų, nors 
prieš tai šauliams neleista namuo-
se turėti standartizuotų kariuome-
nės Šaulių sąjungai perduotų auto-
matinių ginklų, R. Sargūnas sakė: 
„Niekas nežino ar nėra lobizmo“. 
Jis pateikė pavyzdį, kad kaip ir su 
automobiliais, taip ir su ginklų ga-
mintojais - jie gauna naudą ne tik 
iš pardavimo, bet ir iš eksploata-
vimo (priežiūra, taisymas, šovinių 
pardavimas ir taip toliau). Tačiau 
šio pasvarstymo Seimo narys vis 
dėlto nenorėjo baigti bloga nata: 
„Gal per daug tamsiųjų pusių ma-
tom, tačiau apvaliojo stalo reikė-
jo“, - konstatavo parlamentaras.

Kariškiai susitars

Nuomonės, kaip vertina Seimo 
nutarimą, „Anykšta“ teiravosi 
buvusio Anykščių rajono teritori-
nio gynybos štabo ir 74 bataliono 
vado, atsargos kapitono Stasio 
Steponėno. Dabartinis Skiemonių 
seniūnijos seniūnas kalbėjo, kad 
sprendimą leisti kariams laikyti 
ginklus namuo-
se palaiko šim-
tu procentų ir 
džiaugėsi, kad 
Seimas pagaliau 
tam pritarė. 

Buvęs kariš-
kis svarstė, jog Lietuvoje yra daug 
medžiotojų, bet nesigirdi, jog jie 
vykdytų nusikaltimus su ginklais. 
„O čia juk kariuomenė, drausmė, 
struktūra, galų gale žmonės ateina 
laisvai iš patriotizmo, manau, bus 
ir didesnis stebėjimas, nors žino-
ma, gali nutikti koks atvejis, juk 
ir lazda per metus, kaip sakoma, 
kartą iššauna“, - apie šaulius ir 
karius savanorius kalbėjo S. Ste-
ponėnas.

Buvęs kariškis taip pat pateikė 
pavyzdžių, jog Europoje yra tokių 

šalių, (pavyzdžiui, Šveicarija), ku-
rioje kariai namuose laiko ginklus, 
o kariuomenių didelę dalį sudaro 
ginklus turintys savanoriai.

Paklaustas, ar neatrodo keista, 
jog Seimas neapibrėžė konkre-
čiau, kokius ginklus turėtų įsigyti 
kariai, kad nekiltų standartų ne-
buvimo chaosas, S. Steponėnas 
svarstė: „Manau, kad ir neturėtų 
Seimas spręsti dėl smulkmenų, 
manau, patys šauliai, savanoriai 
susitars tarpusavyje dėl standar-
tų“, - sutikdamas, kad kariuome-
nėje negali būti chaoso dėl skirtin-
gų ginklų ir šaudmenų naudojimo, 
svarstė atsargos karininkas.

Taisyklių liberalizuoti negalima

Buvęs Anykščių policijos ko-
misaras, saugos firmos vadovas, 
medžiotojas Raimundas Razmis-
lavičius „Anykštai“ kalbėjo, kad 
sunku šį sprendimą vertinti viena-
reikšmiškai. Buvęs policininkas 
atkreipė dėmesį, kad yra šalių, 
kuriose ginklai parduodami gana 
liberaliai ir jose kartais dėl to kyla 
problemų.

R. Razmislavičius atkreipė dė-
mesį, jog negalima liberalizuoti 
ginklų laikymo tvarkos ir kontro-
lės, kad jokiais būdais negalima 
leisti ginklo laikyti „po lova“, 
nes kyla rizika, jog kas nors gali 
ginklą užvaldyti neteisėtai: „Yra 
reikalavimai, jie nustatyti ir atsa-
komybė, nesvarbu medžiotojas ar 
karys, turėtų būti griežtinama“, 
- „Anykštai“ kalbėjo verslinin-
kas, pridurdamas, kad negalima 
leisti, kad ginklu būtu šaudoma 
ne specialiose šaudyklose, o už 
ginklo saugojimo ir naudojimo 
pažeidimus turėtų būti atimama 
teisė jį laikyti. Medžiotojas sakė, 
kad Anykščių rajone yra tik viena 

reikalavimus 
atitinkanti šau-
dykla.

Beje, jau 
daug metų ir 
Anykščių ka-
riai savanoriai 

nebešaudo rajono karjeruose, kaip 
prieš kokių 15 – 20 metų, mokytis 
šaudyti jie vežami į kariuomenės 
poligonus.

Kaip galimą grėsmę, galima 
išskirti ir psichologinę riziką, jog 
kilus konfliktui su ginklą valdan-
čiu asmeniu kiltų pavojus žmo-
gaus gyvybei ar jis bent jau taip 
jaustųsi. Pasak apsaugos firmos 
vadovo, įmonė turėjo prašymų iš 
žmonių saugoti juos, kai po konf-
liktų su kitais, jie jautė galimą 
grėsmę saugumui.

...panašu, jog tai buvo 
bandymas sužinoti infor-
maciją apie ginklų sklaidą 
šalyje...

...manau, patys šauliai, 
savanoriai susitars tarpusa-
vyje dėl standartų...

Buvęs Anykščių policijos 
komisaras Raimundas Raz-
mislavičius baiminasi ginklų 
laikymo ir naudojimo libera-
lizavimo.

Sergejus Jovaiša balsavo už 
teisę kariams savanoriams 
ir šauliams laikyti namuose 
ginklus.

Ričardas Sargūnas balsavi-
me dėl ginklų įsigijimo ir lai-
kymo nedalyvavo.

Buvęs Anykščių RTG štabo ir 
74 kuopos vadas Stasys Ste-
ponėnas sveikina sprendimą 
leisti kariams laikyti ginklus 
namuose.

(Atkelta iš 1 p.)

Kandidatas II. Panašu, kad 
apie Seimo rinkimus galvojantis 
Arūnas Liogė, kaip nepriklau-
somas kandidatas, juose nedaly-
vaus. Tačiau dar nėra atmestinas 
variantas, kad nepartinis Arūnas 
Liogė dalyvaus kaip Lietuvos 
centro partijos, kuriai dabar va-
dovauja jo bičiulis ir bendražygis 
Naglis Puteikis, kandidatas.

Teismas. Vakar Anykščių ra-
jono apylinkės teismo posėdis, 
kuriame turėjo būti nagrinėjamas 
buvusios Anykščių bibliotekos 
darbuotojos Eugenijos Zajan-
kauskaitės skundas prieš buvusį 
darbdavį neįvyko. Susirgo atsa-
kovo advokatas. E. Zajankaus-
kaitė teismui bando įrodyti, kad 
ji iš darbo atleista neteisėtai ir 
bando prisiteisti piniginę kom-
pensaciją. 

Direktorius. Liepos 12-ąją 
vyks konkursas į Anykščių tu-
rizmo informacijos centro direk-
toriaus pareigas. Jame dalyvaus 
du pretendentai. Darbo vieta at-
silaisvino, kai iš pareigų beveik 
savo noru pasitraukė  ankstesnis 
vadovas Rimantas Sereičikas.

Perkels. Savivaldybės adminis-
tracijos Vidaus audito skyriaus 
Vyriausiojo auditoriaus konkur-
sas neįvyks – atsirado asmuo, 
kuris pageidauja į šias pareigas 
būti perkeltas. Tokias galimy-
bes suteikia Valstybės tarnybos 
įstatymas. Investicijų ir projektų 
valdymo skyriuje vyresniuoju 
specialistu pageidauja įsidarbinti 
5 asmenys, Vaiko teisių skyriaus 
vyriausiuoju specialistu – 3 as-
menys. Pretendentų  į šias parei-
gas dokumentų priėmimo termi-
nas baigėsi.

    
Smurtas. 2016-06-20 apie 22 

val. Svėdasuose  neblaivus (1,77 
prom.) vyras, gimęs 1997 m., gra-
sino peiliu savo motinai, gimusiai 
1963 m., ir seseriai. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
2016-06-19 Viešintų seniūnijoje  
neblaivus vyriškis, gimęs 1971 
m., panaudojo fizinį smurtą prieš 
savo sugyventinę, gimusią 1974 
m., ir jos 63-ejų motiną.

Pinigai. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija „Anykš-
tos“ prašymu suskaičiavo, kiek 
rajono biudžetui kainavo rajono 
mero Kęstučio Tubio kelionė į 
Kiniją. Savivaldybės administra-
cijos direktorė Veneta Veršulytė 
informavo, kad birželio 16–18 
dienomis Kinijoje viešėjusiam K. 
Tubiui iš rajono biudžeto skirti 
243,67 Eur. Lietuvos savival-
dybių asociacija savo interneto 
svetainėje apie kelionės išlaidas į 
Kiniją neskelbia.

Kelionės. Daugiašaliai moky-
klų partnerystės projektai – puiki 
proga pasižvalgyti po užsienio ša-
lis. Šia proga neseniai pasinaudo-
jo net trys savivaldybės Švietimo 
skyriaus specialistės. Švietimo 
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė 
aplankė Portugaliją, šio skyriaus 
vyriausioji specialistė Nila Mėly-
nienė – Italiją, o Zita Vilkončienė 
– Rumuniją.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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pirmadienis 2016 06 27

sekmadienis 2016 06 26

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Delfinai ir žvaigždės.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Atlanto vandenynas (subtitruo-
ta). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2 (subti-
truota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
17.50 Šiandien.  
18.10 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
18.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
21.00 Panorama.  
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
24.00 Šilti kūnai. N-14.  
1.35 Pasaulio dokumentika.  
3.25 Puaro. N-7.  
5.05 Rojus Lietuvoj. 

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.  

9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Katinas žvejys”. 
9.45 Kačiukas vardu Au.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Kaukė”. N-7.  
12.00 “Kylančios žvaigždės”. 
13.50 PREMJERA “Nibelungų 
lobis” N-7.  
16.10 PREMJERA “Likimo 
ietis”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto.  
20.35 “Karas ir taika”. N-7.  
22.00 “Statyk už mėgstamiau-
sią”. N14.  
23.55 “Nuodėminga aistra”. 
N14.  
2.00 “Girtos vestuvės”. S. 

 
6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai. 
N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
9.00 Kung Fu Panda. 
9.30 Statybų TV.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius.  
12.40 Slibinai. Nakties tamsu-
mų dovana.  
13.00 Visai kaip tikra.  
14.50 Dantukų fėja 2. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-7.  
21.30 Pavojingasis Bankokas. 
N-14.  
23.40 Rikošetas. N-14.  
1.20 Robotas policininkas. 
N-14. 

 
7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “BBC dokumentika. 
Gyvūnų planeta”.  
13.30 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas.  
16.00 Išgyvenk, jei gali.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.05 Adamsų šeimynėlė. N-7.  
21.00 “Kultas”. N14.  
23.00 Laukiniai. S.  
1.00 Liūtaširdis. N14. 
2.45 Piktosios dvasios sugrįži-
mas. S.  
4.20 Adamsų šeimynėlė. N-7. 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos so-
das”.  
11.25 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”. 

N-7.  
17.05 Nemarus kinas. 
Apiplėšimas. N-7. 1985 m.  
19.20 “Būrėja”.  
19.55 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimo vieta. Komisarė 
Lindholm. Tamsūs keliai. N-7.  
22.55 Atsitiktinė santuoka. N14.  
0.35 “Magai”.  
1.35 “Laiko gijos”. N-7.  
2.55 “Monstrų karai”.  
3.40 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
4.05 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
4.30 “Mylėk savo sodą”.  
5.20 “Kas namie šeimininkas?”

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Anapus čia ir dabar.  
7.55 Kaunas Talent 2015.  
10.00 Koncertuoja J. 
Obrazcova, Z. Sotkilava, S. 
Jonušaitė, V. Vyšniauskas. 
2011m. 
10.50 Šventadienio mintys. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Klasikinė kontrabanda.  
12.15 ORA ET LABORA.  
12.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
14.45 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio „Mes - Pasaulis” šokio 
pasaka „Dinozaurų salos pa-
slaptis”. 2 dalis. 
15.50 Karinės paslaptys.  
16.40 Premjera. Hnatas Jura. 
Metų kryžkelėje. 
17.25 Kultūra.  
17.45 Žinios.  
18.00 Vakaro vartai. Senatvė 
pagal Bibliją.  

19.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.05 Dabar pasaulyje.  
22.35 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Džiazo muzikos vakaras.  
0.45 LRT OPUS ORE. Grupės 
„Freaks On Floor” koncertas. 
1.45 Vakaro vartai. Senatvė 
pagal Bibliją.  
2.45 Koncertas „Eina saulelė”.  
4.05 LRT Kultūros akademija.  
4.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.25 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 “Penktoji pavara”.  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Groznas. Prijaukintas 
Putino tigras (k).  
23.30 Nuo... Iki... (k).  
0.20 “Penktoji pavara”.  
1.10 Ne vienas kelyje (k).  
1.40 Autopilotas (k).  
2.05 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.   
19.00 Šanchajaus riteriai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. Vasara. 
N-14.  
23.00 Nakties TOP. Vasara+. S.  
23.30 Geras patarimas. N-14.  
1.20 The Mechanic. American 
action/crime from 1972.

  
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”. N-7. 
11.50 Grilio skanėstai.  
11.55 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
13.05 “Mikropasauliai”. N-7. 
13.45 Grilio skanėstai.  
13.50 “Platinos karštinė”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.25 “Platinos karštinė”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Ar žinai, kad...?  
16.25 “Platinos karštinė”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Grilio skanėstai.  
17.40 “Platinos karštinė”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.27 Ar žinai, kad...?  
21.30 “24/7”.  
22.30 “Visa karaliaus kariauna”. 
N-14. 
1.25 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.00 “24/7”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Gyvenimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.10 Giminės po 20 metų.  
16.00 Senis. N-7.  
17.35 Klausimėlis.  
18.10 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
18.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
20.55 Loterija “Keno Loto”. 
21.00 Panorama.  
21.40 Loterija “Jėga”. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis.  
24.00 Vesterplatės paslaptis. 
N-14.  
2.00 Senis. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
5.05 Rojus Lietuvoj.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  

12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Bus visko. N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Nakties įkaitas”. N14.  
0.40 “Judantis objektas”. N-7.  
1.30 “Visa menanti”. N-7.  
2.15 “Alkatrazas”. N-7.  

6.25 Kung Fu Panda. 
6.55 Magiška vidurinė mokykla. 
Palikimo diena 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Monsunas. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Kerštas. N-7.  
11.00 Ledynmetis 3. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 2 Barai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Išsiskyrimas. N-7.  
0.40 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.35 Mažylė Houp. N-7. 
2.00 Kerštas. N-7. 

6.45 Sveikatos ABC televitrina.  

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7. 
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “PREMJERA Sudužusių 
žibintų gatvės”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Karštis”. N14.  
0.45 “Laukiniai”. N14.  
2.30 “Kultas”. N14.  
3.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
5.15 Farai (k). N14.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.40 “Džiumandži”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”.
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “Užkampis”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės VII. 
N14.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Karadajus”.
1.35 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.15 “Akloji”.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempio-
natas.  
8.45 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Luokė.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Septynios Kauno dienos. 
19.30 Anapus čia ir dabar. 
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Velnio nuotaka.  

23.45 “Likimas leido...”  
0.15 ARTi. Knygų iliustracija.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
2.15 Tikri vyrai.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Aš - laidos vedėjas.  
4.55 ORA ET LABORA.  
5.25 Panorama.  
Info TV 
6.00 Už vaikystę.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 Už vaikystę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Raudona linija (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Nuo amato iki verslo. N-7. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14. 
23.00 Nacių eksperimentas. S.  
0.50 Geras patarimas. N-14.  
2.20 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Skubus iškvie-
timas 4. Mirtina diagnozė”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.40 “Miškinis”. N-7. 
0.45 “Pėdsakas”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 “Pėdsakas”. N-7. 
3.50 “Jaunikliai”. N-7. 
4.20 “Tigrų sala”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. birželio 23 d.

antradienis 2016 06 28

trečiadienis 2016 06 29

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Gyvenimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.10 Giminės po 20 metų.  
16.00 Senis. N-7.  
17.05 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 le-
gendų”.  
23.00 Gėtė. N-7.  
0.50 Senis. N-7.  
1.50 Auksinis protas.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Gyvenimas.  
5.05 Rojus Lietuvoj.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 

II”.  
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Bus visko. N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Europa”. N-7.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Alkatrazas”. N-7.  

  
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kelyje. N-14.  
0.20 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
1.20 Mažylė Houp. N-7. 
1.45 Kerštas. N-7. 

6.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7. 
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “PREMJERA Sudužusių 
žibintų gatvės”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Madėjos liudytojų ap-
sauga”. N-7.  
23.45 “Karštis”. N14.  
2.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.25 “Kortų namelis”. N14.  
4.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
5.40 Farai (k). N14.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės VII. 
N14.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Karadajus”.
1.35 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.20 “Akloji”.  
2.45 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.35 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.50 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempio-
natas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Luokė. 
2 d.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupila-
miai. (kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida. Ved. Edita Mildažytė. 
(subtitruota). 
19.35 Prokurorai.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 Atspindžiai.  

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šilti kūnai. N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
2.15 Karinės paslaptys.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.15 Groznas. Prijaukintas 
Putino tigras (k). 
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Suvokimas. N-14.  
0.25 Baubas. S.  
2.55 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Marionečių šokiai”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Skubus iš-
kvietimas 4. Mirtina diagnozė”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Ar žinai, kad...?  
23.35 “Miškinis”. N-7. 
0.40 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.10 “Pėdsakas”. N-7. 
3.50 “Jaunikliai”. N-7. 
4.20 “Tigrų sala”.  
4.40 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.25 “Jaunikliai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.20 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.10 Giminės po 20 metų.  
16.00 Senis. N-7.  
17.05 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.35 Klausimėlis.lt.  
17.50 Šiandien.  
18.20 Draugiškos krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Naujoji 
Zelandija.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Stilius.  
21.50 Premjera. Tarp mūsų, 
padavėjų. N-7.  
23.25 Senis. N-7.  
0.25 Tadas Blinda. 1972 m. 1, 
2, 3, 4 s.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Istorijos detektyvai.  
5.05 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 1 d.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 “Gyvenimo receptai” (1). 
N-7.
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Drakono kapas”. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Ties riba”. N14. 

  
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto. 

22.30 Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa. N-14.  
0.20 Raitelis be galvos. N-14. 
1.20 Mažylė Houp. N-7. 
1.50 Kerštas. N-7.

6.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
8.15 “44-as skyrius” N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7. 
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “PREMJERA Sudužusių 
žibintų gatvės”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Los Andželas slaptai”. 
N14.  
0.05 “Madėjos liudytojų apsau-
ga”. N-7.  
2.10 “Mistinės istorijos”.  
3.00 “Kortų namelis”. N14.  
3.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
5.15 “Kalbame ir rodome”. N-7. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  

9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
10.00 “Vangelija”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės VII. 
N14.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Karadajus”.
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.30 “Akloji”.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Duokim garo!  
8.25 IQ presingas.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Babtai.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Klauskite daktaro.  

19.35 Prokurorai.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 Kelias į namus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Merūnas Vitulskis. 
23.00 Elito kinas. Gėda. S.  
0.40 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
2.15 Legendos.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Nuo... Iki... (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Profas. N-14.  
23.50 Paskutinis patrulis. N-14.  
1.40 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.30 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Marionečių šokiai”. N-7. 
11.25 “Delta”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Skubus iškvie-
timas 4. Mirtina diagnozė”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija. Ved. D. 
Dargis. 2013 m. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.35 “Miškinis”. N-7. 
0.40 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 “Pėdsakas”. N-7. 
3.50 “Jaunikliai”. N-7. 
4.20 “Tigrų sala”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. birželio 23 d.

ketvirtadienis 2016 06 30

penktadienis 2016 07 01

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.10 Giminės po 20 metų.  
16.00 Senis. N-7.  
17.05 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.05 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Ketvirtfinalis.  
24.00 Elitinis būrys. N-14.  
2.00 Senis. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
5.05 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.05 “PREMJERA Turtuolė 
vargšė”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 “Gyvenimo receptai” (2). 
N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. .  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Drakono bučinys”. N14.  
0.15 “Judantis objektas”. N-7.  
1.05 “Visa menanti”. N-7.  
1.55 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

  
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svotai. N-7.  
21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios.   

22.30 Sakalo akis. N-7.  
0.55 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
1.45 Kerštas. N-7. 

6.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
8.15 “44-as skyrius” N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7. 
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “PREMJERA Sudužusių 
žibintų gatvės”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Nesumerkiant akių”. 
N14.  
23.35 “Los Andželas slaptai”. 
N14.  
2.00 “Mistinės istorijos”.  
2.50 “Kortų namelis”. N14.  
3.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
5.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
10.00 “Vangelija”. N-7.  

11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA “Foilo karas. 
Aukštoji pilis”. N-7.  
22.50 “Užkampis”. N-7.  
23.50 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”.  
0.50 “Karadajus”.
1.40 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.25 “Būrėja”.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.00 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Duokim garo!  
8.20 Septynios Kauno dienos.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Eišiškės.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.  
19.35 Prokurorai.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šarūno Barto filmų retros-
pektyva. Namai. N-14. 
0.30 Naktinis ekspresas.  
1.00 Mokslo sriuba.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
2.15 Legendos.  
3.00 Nuodėminga meilė  N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
5.00 Kelias į namus.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.15 Už vaikystę (k).  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Bus visko.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  

16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Keršto kraujas.. N-14.  
23.40 Ženklelis. N-14.  
1.45 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.35 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Marionečių šokiai”. N-7. 
11.25 “Delta”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Skubus iškvie-
timas 4. Mirtina diagnozė”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.35 “Miškinis”. N-7. 
0.40 “Pėdsakas”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.15 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 “Pėdsakas”. N-7. 
3.50 “Jaunikliai”. N-7. 
4.20 “Tigrų sala”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupila-
miai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.20 Specialus tyrimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.10 Giminės po 20 metų. 
16.00 Senis. N-7.  
17.05 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.35 Klausimėlis.lt.  
17.50 Šiandien.  
18.20 Draugiškos krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Tunisas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.05 UEFA EURO 2016 
apžvalga. 
21.45 Europos futbolo čempi-
onatas. Ketvirtfinalis.  
24.00 Drakonas. N-14.  
1.30 Senis. N-7.  
2.35 Klausimėlis.lt.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Specialus tyrimas.  
5.05 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.05 “PREMJERA Turtuolė 
vargšė”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 “Krokodilas Dandis”. 
N-7.  
21.35 “Jis pradeda pykti”. N-7. 
1974 m.  
23.35 “Kitos 48 valandos”. 
N-7.  
1.25 “Aeroplanas” N-7.  

  
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Megamaindas. N-7. 
21.20 Paskutinis jaunikio iš-
bandymas. N-7. 
23.35 Žmogus prieš musę! 
(1). N-14.  
0.10 Sukčiai. N-7. 
2.00 D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai. N-7. 

6.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
8.15 Laukinis. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7. 
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.35 “PREMJERA Sudužusių 
žibintų gatvės”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.   
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Jūrų pėstininkai”. N14.  
23.45 “Nesumerkiant akių”. 
N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.25 “Kortų namelis”. N14.  
3.25 “Jūrų pėstininkai”. N14.  
5.10 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
10.00 “Vangelija”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

15.30 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Nebylus liudijimas. 
Pokyčiai”.. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.10 SNOBO KINAS 
“Pagauk, jei gali”. N14. 
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.30 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.15 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.05 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempi-
onatas. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės. 2000 m. 
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 ARTi. Knygų iliustracija.  
15.15 Padūkėliai marsupila-
miai. (kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
18.10 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
19.00 Muzika gyvai.  
20.25 Džesika Flečer. N-7.  
21.15 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Elitinis būrys. N-14.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
2.15 Legendos.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Groznas. Prijaukintas 
Putino tigras. 
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  N-7. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7.  

13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Be stabdžių. N-14.  
23.00 Namas girios glūdumoj. 
S.  
0.55 Profas. N-14.  

6.50 Reporteris.  
7.35 Lietuva tiesiogiai.  
7.45 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Marionečių šokiai”. 
N-7. 
11.25 “Delta”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Skinsiu raudoną rožę.  
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pamirštų daiktų na-
mai”. S. 
1.30 “Silverado”. N-14. 
3.45 “Jaunikliai”. N-7. 
4.15 “Pamirštų daiktų namai”. 
S. 
6.00 “Jaunikliai”. N-7. 
7.00 Miestai ir žmonės.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skai-
čius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 2 d.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Pietinių jūrų žvejai. 
12.55 Pasaulio dokumen-
tika.  
13.50 Premjera. Daktaro 
Bleiko paslaptys 4. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.05 UEFA EURO 2016 
apžvalga. 
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. Ketvirtfinalis.  
24.00 Paskutinis tamplie-
rius. N-7.  
1.25 Pasaulio dokumentika.  
3.15 Daktaro Bleiko paslap-
tys 4. N-7.  
5.15 Stilius.  

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Kačiukas vardu Au “.  

9.45 “Kačiukas vardu Au”.  
9.55 “Na, palauk!”. 
10.10 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai iškylauja”. 
11.50 “Padaužos kelyje”. 
13.55 Pričiupom!. N-7.  
14.25 “Jis pradeda pykti”. 
N-7. 1974 m.  
16.30 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.   
19.30 SUPERKINAS 
“Medžioklės sezonas atida-
rytas 2!”. 
21.05 “Juodasis riteris”. 
N-7.  
22.55 “Super 8”. N-7.  
1.05 “Aeroplanas 2. 
Tęsinys”. N-7. 

 
6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 Madagaskaro pingvi-
nai. N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. 
N-7.  
7.25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvi-
nai. N-7.  
9.00 Kung Fu Panda. 
9.30 Mes pačios. Vasara.  
10.00 Kamelotas. N-7. 
11.05 Septintasis nykštu-
kas. 
12.55 Nepaprasta kelionė 
namo.  
14.35 Cirque du Soleil. 
Visatos pakrašty. N-7. 
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. Loterija. 
19.30 Šuns kailyje. N-7. 
21.25 Taksi 4. N-7. 
23.15 Žmogus prieš musę! 
N-14. 
23.50 Šventa karvė. N-14. 
1.35 D’Artanjanas ir trys 

muškietininkai. N-7.

 
6.15 Pričiupom! (k). N-7.  
6.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
7.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas.  
12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.  
13.00 FAILAI X. “ Nibelungų 
kodas”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
15.55 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.00 MANO HEROJUS 
“Mirties nuosprendis”. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS 
“Zombių karalius”. N14.  
1.35 “Kortų namelis”. N14.  
3.25 Farai (k). N14.  
3.45 Muzikinė kaukė (k).

6.50 “Akloji”.  
8.00 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
8.55 “Sodininkų pasaulis”. 
9.30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
10.30 “PREMJERA 
Įdomiausi faktai apie gyvū-
nus”.  
11.25 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-

kas?”  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Vasara Škotijoje”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Dusulys”. N-7.  
22.50 “Laiko gijos”. N-7.  
0.15 “Derenas Braunas”. 
N-7.  
1.20 “Pagauk, jei gali”. N14.  
3.35 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”.  
4.20 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
4.45 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
5.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Bėdų turgus.  
7.45 IQ presingas.  
8.15 Draugiškos krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Tunisas.  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Europos futbolo čem-
pionatas. Ketvirtfinalis.  
14.45 XIV tarptautinio tea-
tralizuoto vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalio “Mes 
- Pasaulis” šokio pasaka. 
“Dinozaurų salos paslaptis”. 
3 dalis. 
15.55 Poeto Stasio Žlibino 
80-mečiui 
16.40 Premjera. Kinijos 
skoniai. 

17.30 Mokslo sriuba.  
17.45 Žinios.  
18.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
19.30 ARTS21.  
20.00 Poeto Stasio Žlibino 
80-mečiui. Koncertas 
“Atsiliepk dainoj”.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015.  
24.00 Drakonas. N-14.  
1.25 Atspindžiai.  
1.55 Hnatas Jura. Metų kryž-
kelėje. 
2.40 Rusų gatvė. Žinios.  
3.10 Didžioji Lietuva.  
3.45 ARTi. Knygų iliustracija.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).   
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
15.00 Už vaikystę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Valanda su Rūta (k).  
21.00 Pagalbos skambutis 
(k).  
22.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
22.30 Autopilotas.  
23.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.30 Už vaikystę (k).  

6.30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo..  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  

11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.   
19.00 Taksi. N-7.  
20.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Hanibalas. Pradžia. 
N-14. 
0.55 Namas girios glūdumoj. 
S. 
]

7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 “Vandenyno milžinai”. 
N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. 
N-7. 
13.00 “Mikropasauliai”. N-7. 
13.40 Rio 2016. Speciali 
laida. 
13.50 “Mama detektyvė”. 
N-7. 
15.00 Žinios.  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “Pėdsakas”. N-7. 
19.30 “Sumaniausi gyvūnai”. 
N-7. 
20.30 “Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Šetlando žmogžudys-
tės. Mėlynas žaibas”. N-7. 
0.00 “X kartos policininkai”. 
N-14. 
2.15 “Šetlando žmogžudys-
tės. Mėlynas žaibas”. N-7. 
4.10 “X kartos policininkai”. 
N-14. 
6.00 “Jaunikliai”. N-7.
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Paraiškas vertino tarptautinė
ekspertų komisija

Kultūros ministerija praneša, 
kad visų šešių miestų kandidatų 
paraiškas vertino Europos Sąjun-
gos  institucijų – Europos Parla-
mento, Tarybos, Europos Komisi-
jos ir Regionų komiteto – paskirta 
10 narių ekspertų grupė: Sylvia 
Amann (Austrija), Cristina Farin-
ha (Portugalija), Agnieszka Wla-
zel (Lenkija), Pauli Sivonen (Suo-
mija), Ulrich Fuchs (Prancūzija), 
Aiva Rozenberga (Latvija), Steve 
Green (Jungtinė Karalystė), Jordi 
Pardo (Ispanija), Suzana Žilič Fi-
šer (Slovėnija), Alain Hutchinson 
(Belgija).

Anykščių rajono savivaldybės 
paraiškos pristatyti į Kultūros mi-
nisteriją vyko mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius, mero patarė-
jas Donaldas Vaičiūnas, savivaldy-
bės vyriausioji specialistė kultūrai 
ir turizmui Audronė Pajarskienė, 
rajono Kultūros tarybos pirminin-
ko pavaduotoja Jurgita Bugailiš-
kienė, Anykščių rajono kultūros 
strategiją padėjusi rengti Kristi-
na Jokubauskaitė – Veršelienė, 
Anykščių kultūros centro Troškū-
nų skyriaus renginių organizatorė 
Jolanta Pupkienė. 

Anykštėnų palaikyti į Kultūros 
ministeriją taip pat atvyko buvu-
si Anykščių rajono savivaldybės 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vedėja Lina Blažytė ir net 
pats Seinų burmistras Arkadiušas 
Adamas Novalskis.

Mero pavaduotojas  Sigu-
tis Obelevičius pirmadienį savo 
„Facebook“ profilyje džiaugėsi: 

„Anykščių komanda po Europos 
kultūros sostinės paraiškos pri-
statymo ES ekspertams Kultūros 
ministerijoje! Regis pavyko! Ryt 
pavakare jau žinosim įvertinimą!“. 
Deja. Nepavyko. Priminsime, kad 
2012 metais  Anykščiai buvo tapę 
Lietuvos kultūros sostine. Tada 
buvo siekiama švaros – sostinės 
simboliu tapo vonia, kurioje po-
zavo ir tuometinis rajono meras S. 
Obelevičius.

Tikėjo, kad idėja 
yra originali…

Birželio pradžioje  Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos vyriausioji specialistė kultūrai 
ir turizmui Audronė Pajarskienė 
„Anykštai“ teigė, kad vien Anykš-
čių rajono savivaldybės dalyva-
vimas rengiant paraišką jau yra 
„didelis pasiekimas ir iššūkis, nes 
pasiektas finalas ir paraiška pateik-
ta”.

„Miestas - dar ne viskas. Nesvar-
bu teritorijos dydis ar gyventojų 
skaičius. Svarbu idėjos originalu-
mas”, - paklausta, kaip savivaldy-
bė vertina konkurentus kovoje dėl 
Europos kultūros sostinės vardo, 
prieš „Bėk bėk, žirgeli!” šventę, 
tarptautinei ekspertų komisijai dar 
nepaskelbus išankstinės atrankos 
rezultatų, viltingai kalbėjo A. Pa-
jarskienė.

Kai kurie Europos kultūros sos-
tinės vardo siekiantys miestai apie 
savo idėjas išplatino pranešimus 
visai respublikinei žiniasklaidai. 
Anykščių rajono savivaldybė tą 
daryti delsė.

„Vienu sakiniu šito nepasakysi. 
Idėja yra konceptuali, ji sudėliota 

iš kelių kertinių, pamatinių deta-
lių. Kabinam per šitą, kabinam per 
šitą… Tas mūsų bendrasis pava-
dinimas yra „Kalbantis miestas”. 
Angliškai skambantis terminas yra 
kaip „žodžio miestas“, „pažado 
miestas“. Yra atsiremta ne į masi-
nius, ne į šou renginius, ne į „su-
perfiestas“, kurie milijonus prary-
ja, bet tai yra nuolatinis procesas. 
Mūsų programos esmė yra nuo 
2017 metų, jei būtume paskelbti 
Europos kultūros sostine, proce-
sas reiškinių, įvykių, edukacijų, 
problemų sprendimų, jungčių su 
tarptautine bendruomene”, - ben-
drais bruožais apie Anykščių ra-
jono savivaldybės paraiškos turinį 
pasakojo A. Pajarskienė.

Išsiaiškino, kuo Anykščiai  
gali nustebinti pasaulį

Anot A. Pajarskienės, paraiška 
gauti Europos kultūros sostinės 
vardą yra labai svarbus dokumen-
tas ne tik siekiant titulo, bet ir to-
liau vystant rajono kultūrinį gyve-
nimą.

„Čia yra tik konkursas. O mes 
atlikome savo didįjį iššūkį susi-
telkti bendruomenę ir pasirengti 
tokio lygio perspektyvinį planą. 
Viskas nesibaigia tik tuo, kad pa-
rengta paraiška. Tai perspektyvinis 
planas rajono kultūros vystymui, 
įsivardinant kryptis, savitumą, kuo 
mes galime būti įdomūs ne tik Lie-
tuvai, Europai, bet ir visam pasau-
liui. Tai viskas pagrįsta, paremta 
skaičiavimais, metodikomis, tarp-
tautine patirtimi. Čia yra padarytas 
didžiulis darbas”, - paraiškos dar 
net neįvertinus ekspertų komisijai, 
lyg užbėgdama už akių galimai 
nesėkmei, atliktu darbu iš anksto 
gyrėsi ir didžiavosi A.Pajarskienė.

Pinigai – ne diskusijų 
objektas

Pašnekovei prabilus apie skai-
čiavimus, A. Pajarskienės pasitei-
ravome, kiek Anykščiams kainuotų 
įgyvendinti  paraiškoje įvardintus 
siekius, jeigu kartais Anykščiai 
būtų paskelbtui 2022 metų Euro-
pos kultūros sostine.

„Pinigai yra preliminarūs. Da-
bar negaliu pasakyti mintinai, 
tuo labiau, kad ta paraiška yra iš-

skaidyta. Įtraukta infrastruktūra, į 
kurią savivaldybė ir taip planuoja 
investuoti, pavyzdžiui, į Okuličiū-
tės dvarelio įveiklinimą, Dainuvos 
slėnio pertvarkymą, Šventosios 
upės kairiojo kranto kažkokie 
sprendimai. Čia yra pradinė paraiš-
ka ir joje mūsų netgi neprašoma 
nei tikslinti, nei konkretinti. Kaip 
tu gali pasverti idėją, ją įkainoti? 
Yra tik projektiniai paskaičiavimai 
ir nemanyčiau, kad apie tai reikėtų 
diskutuoti”, - apie tai, kiek kai-
nuotų Europos kultūros sostinės 
vardas, gan miglotai kalbėjo A. 
Pajarskienė.

Socialdemokratų įžvalgos 
buvo taiklios

Priminsime, kad Anykščių savi-
valdybė apie siekius tapti 2022-ųjų 
metų Europos kultūros sostine pra-
bilo praėjusių metų rudenį. 

Tuo tikslu pradėta kurti Anykš-
čiių kultūros strategija. Ją savi-
valdybė už 5000 eurų patikėjo 
parengti rajono Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotojos Jurgitos 
Bugailiškienės įsteigtai UAB „Bu-
giris“. Į pagalbą rengiant rajono 
kultūros strategiją pasitelkta Ute-
noje gyvenanti Kristina Jokubaus-
kaitė – Veršelienė.

Kiti du į viešųjų pirkimų apklau-
są pakviesti dalyviai mažai ką ben-
dro turėjo su kultūra. Savivaldybės 
administracija kultūros strategiją 
be UAB “Bugiris’ dar siūlė reng-
ti Anykščių verslo informaciniam 
centrui ir Vilniuje registruotai 
UAB “Ekonominės konsultacijos 
ir tyrimai”, kurioje konsultante 
dirba buvusi nesėkminga liberalų 
kandidatė į LR Seimą Jūratė Gri-
ciūtė.

Prigamino žydrų stiklainių

 Šalia strategijos rengimo 
Anykščiuose startavo akcija „Kul-
tūros Idėjų Debesys“. Tuo tikslu 
mėlyna spalva nuspalvinta nema-
žai stiklainių, kurie buvo išdalinti 
įvairiose Anykščių rajono įstai-
gose. Anykštėnai buvo kviečiami 
surašyti kuo, jų manymu, ypatingi 
Anykščiai, kuo jie gali dalintis su 
Europa.

Po to rajono Tarybai buvo pa-
teiktas sprendimas, kuriuo poli-

tikai didžiąja balsų dauguma, su-
silaikius tik socialdemokratams,  
pritarė Anykščių rajono savivaldy-
bės dalyvavimui Europos Sąjun-
gos veiksmuose „Europos kultūros 
sostinė“. 

Paraiškos dalyvauti Europos 
kultūros sostinės atrankoje rengi-
mui iš rajono biudžeto  buvo skirti 
7000 eurų.

 Gegužės viduryje savivaldybė 
inicijavo politinių partijų Anykš-
čių skyrių pirmininkų susitikimą, 
kuriame pasirašytas susitarimas 
dėl Anykščių rajono savivaldybės 
dalyvavimo 2022 metų Europos 
Sąjungos (ES) veiksmuose „Euro-
pos kultūros sostinė“. 

Tuomet susitarimas pasirašytas 
„skubos tvarka“, jį ignoravo vie-
tos socialdemokratai. Šios partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Dainius Žiogelis vėliau ne kartą 
„Anykštai“ pabrėžė, kad savival-
dybės siekiai paversti Anykščius 
2022-ųjų Europos kultūros sostine 
yra nerealūs.

2022-ųjų Europos kultūros 
sostinė paaiškės kitais metais

Į galutinį miestų kandidatų są-
rašą įtraukti miestai – Kaunas ir 
Klaipėda - užbaigs ir patikslins 
savo paraiškas, kad jos atitiktų 
vardo suteikimo kriterijus ir kad 
jose būtų atsižvelgta į išanksti-
nės atrankos ataskaitoje pateik-
tas rekomendacijas. Kiekvienas 
iš anksto atrinktas miestas atsiųs 
savo patikslintą paraišką Kultūros 
ministerijai iki nurodyto termino 
2017 m. pavasarį.

Šiame etape ekspertų grupė gali 
nuspręsti apsilankyti į galutinį 
miestų kandidatų sąrašą atrinktuo-
se miestuose, kad galėtų vietoje 
geriau susipažinti su kandidatais 
ir vietos gyventojų bei pagrindi-
nių suinteresuotųjų šalių įsitrau-
kimo lygiu. Po galutinės atran-
kos, kuri vyks 2017 m. pavasarį, 
ekspertų grupė susitars dėl vieno 
Lietuvos miesto, kuriam bus su-
teiktas Europos kultūros sostinės 
2022 vardas.

Beje, į antrąjį turą atrinkti mies-
tai paskelbė, kiek skirs savo biu-
džeto lėšų būsimam renginiui. 
Kaunas žada skirti 12, o Klaipėda 
– 15 milijonų eurų.   

(Atkelta iš 1 p.)

Fiasko - Europos kultūros 
sostine Anykščiai nebus

Norint tapti Europos kultūros sostine, Anykščiams prireikė su-
kurti naują rajono kultūros strategiją. Viena iš jos rengėjų, Kul-
tūros tarybos pirmininko pavaduotoja, UAB „Bugiris“ steigėja 
Jurgita Bugailiškienė, į pagalbą pasitelkusi kolegę iš Utenos 
Kristiną Jokubauskaitę-Veršelienę, aiškino, kad kultūros strate-
gija – ne jos, o Anykščių bendruomenės projektas.

Jo: „nu, kų daba daryt - sluojnikus priduot, a už likusius kultūrnikų nufy-
rintus pinigus maš da palakėt iki Maljorkas sopes numazgot.“

Nieko: „Tai dar labiau sustiprina siekį statyti medinę pilį. jos nebuvimas 
lėmė, kad Anykščiai neįveikė klaipėdos ir kauno. Greičiau statykim, užda-
rykim mokyklas, atimkim visas pašalpas (arba jie gali būti pagalbininkais 
statybose), meskim visas pajėgas ir mes laimėsim. Vo tėp.“

Žiūrėkit!: „nuotraukoje matome delegaciją po paskelbtų rezultatų. 
„Matot, pusgalviai, kaip pavarėm, praleidom linksmai laiką, pataškėm pini-
gų, padarėm bajerį - projektėlį, pavažinėjom po Vilnių???” juk žinojom kuo 
tai baigsis, paprikolinom, o kai kurie net džiaugiasi darbais, taigi keliam 
nykščius cha cha cha cha cha”.

Jklmn: Po tokios nesekmes ,visos kulturines europos akivaizdoje, rajono 
valdzia turi skaidriai atsistatydinti.

Pamenu: „skaičiau “Anykštoj“, kad perspėjo juos V.Balčiūnas dėl nere-
alumo, bet liberalai geriau žino. Va ir rezultatas. Apskritai pimpačkiukai ir 
kultūra nekvepia proveržiu.”

Įdomu: „O pinigus už tai, kad blogą padarė strategiją, kada „Bugiris“ 
atiduos? Bent pusę tai turėtų, nes plekšnė tai buvo pašvinkus.”

Berods: „13 000 eurų kainavo šitas cirkas, o įsisavino juos už pliurpalus 
ir slovikus žinom kas. Beje - kultūrininkams pinigų tai nėra.”

Nuuuu : „Gal galim bandyt laimę Baltarusijoj”
Viščiukas :„O tai kas dabar bus?”
Projektas  atsakymas į: viščiukas:„Bus Okuličiūtės dvarelio projektas. 

Geras būdas pinigėliams plaut,”
Mindaugas: „negi kas rimtai tikėjosi, kad Anykščiai gali būti europos 

kultūros sostine. Visiems buvo aišku, kad čia savi pasidalino pinigus už pa-
raišką. Manęs nė kiek nenustebino. esu tikras, kad laimės klaipėda.”

Varge varge : „Verkiu nesustodama. kur nusirito europa? nesupranta 
jie kultūros.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Mėlynieji stikliniai buvo labai svarbi Anykščių kelio link Euro-
pos kultūros sostinės dalis, tačiau anykštėnai pasiūlymus, kuo 
galėtume nustebinti Europą, metė vangiai...

Duodama interviu šalies 
žiniasklaidai, savivaldybės 
vyriausioji specialistė kul-
tūrai ir turizmui Audronė 
Pajarskienė ne kartą yra 
pabrėžusi, kad siekis tapti 
Europos kultūros sostine esą 
yra bendras visų Anykščių 
rajono žmonių tikslas.
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šiupinys

Dažnai girdime ir matome per te-
leviziją kalbant, kad Lietuvos žmo-
nės yra pikti, nepatenkinti, nusivylę 
gyvenimu, mažai bendraujantys.

Mano visas gyvenimas prabėgo 
bendraujant su rajono kaimų žmo-
nėmis. Gerai pažinojau daugelį dir-
bančių fermose, kurie dalindavosi 
savo svajonėm, pasiekimais su ma-
nim. Labai liūdna, kai po daugelio 
metų sutinku tuos žmones palūžu-
sius, nusivylusius gyvenimu.

Šiandien jeigu kas pasako, kad 
sovietiniais laikais gyveno geriau, 
tuoj prikišama nostalgija tiems 
laikams. Bet pažvelkim į tikrovę. 
Nebuvo tada tiek parduotuvių, už-
kištų visokiom prekėm, bet žmo-
nės tai matė ir tenkinosi tuo, kas 
yra. Ne skudurai ir maisto gausa 
žmogui laimę neša. Nebuvo tada 
bedarbių. Kas norėjo, visi gaudavo 
darbą. Niekas nedejavo, kad bran-
gus šildymas ar brangūs vaistai.
Gydymui, kas norėjo, visi gauda-
vo kelialapius į sanatorijas, kuror-

tus. Daugelis dar prisimenam, kad 
daug metų gyvenom beveik prie 
nerakinamų durų. Vasaros naktys 
kaimuose bėgdavo prie atvirų lan-
gų. Žmogus žmogaus nebijojo. O 
kas darosi šiandien? Žmogus bijo 
pravert duris ir kaimynui.

Buvusios gyvenvietės, kaimai ir 
kiti maži miesteliai kasmet tuštėja.
Palieka tik paliegę senjorai, kurie, 
sąžiningai dirbę visą gyvenimą, 
šiandien negali užsisakyti spaudos, 
nusipirkti norimos knygos ar nuei-
ti į teatrą, koncertą, nes visi grašiai 
jau būna išskirstyti.

Sutikau dvi pažįstamas motery-
tes, kurių viena iš kaimo, kita mies-
te gyvena. Susėdę aikštėj ant suolo 
dalinasi savo rūpesčiais. Kaimietė 
parodė maišelį, kuriame buvo vien 
tik vaistai. Sakė išleidusi šiems 
vaistams daugiau kaip pusę savo 
pensijos. Parodė tūbeles tepalo, 
kurios labai padeda, kad sąnariai 
neskaudėtų. Viena tūbelė kainuoja 
virš 20 eurų. Miestietė irgi buvo 

Kodėl senjorai nesišypso?

Iš vakaro siautė viesulas, lau-
žydamas medžius, žaliu vainiku 
nuklodamas miestelio gatves bei 
kelelius, traukydamas elektros lai-
dus, nešdamas tamsą...

Ir visiškai kitoks viesulas, ne sti-
chijos, nešančios nuostolius, o vi-
dinio, tauraus grožio, žodžio meno 
suvokimo virpino traupiečių savi-
veiklininkų širdis, kurie penktadie-
nį ruošėsi neeilinei teatro šventei - 
Traupio mėgėjų teatro 60 – mečiui.

Kiekvieną, įėjusį į Traupio kul-
tūros namų fojė, nustebino origi-
nali nuotraukų galerija: teatro is-
torijos štrichai, daugybę metų šiai 
veiklai paskyrę saviveiklininkai ir 
nesuskaičiuojamos akimirkos iš 
įvairių laikotarpių spektaklių. Ne-
dideliam miestely, kur visi vieni 
kitus pažįsta, buvo proga susitikti 
ar matyti artimus, pažįstamus, pri-
siminti visus siejusią ir tebesiejan-
čią bendrystę. 

Pasigirdus muzikai, šokio ritmu 
grakščios moterys ir merginos su 
baltų jazminų puokštelėmis ran-
kose tarsi vilioklės visus žiūrovus 
įsuko į jazminų aromatų ir baltos 
spalvos paletę, kviesdamos pasi-
nerti į šventinį sūkurį: mažą ar di-
delį, jauną ar seną...

Žodį tarė šventės organizatorė, 
Traupio kultūros namų meno va-
dovė, režisierė Janina Savickienė. 
Ji priminė, kaip greitai bėga lai-
kas: atrodo, tik buvo švęsta gražus 
50 metų jubiliejus, paskui - 55, o 
dabar labai brandus amžius - 60, 
kuris žmogaus gyvenime žymi 
padarytus darbus, o teatro? Tea-
tro istorija - gyvenimas, tai jam 
pasišventę žmonės, paaukoję ne 

Po viesulo – Traupio mėgėjų teatro 60-metis

vieną laisvalaikio ar šeimai skirtą 
valandėlę. Prisimintas teatro įkūrė-
jas Bronius Žilys, kuris Surdaugių 
pradinėje mokykloje kartu su ener-
gingu jaunu žemės ūkio specialistu 
A. Abraškevičiumi (vėliau tapusiu 
kolūkio pirmininku, bet visada 
globojusį teatrą ir jos žmones) pa-
kvietė suvaidinti pirmuosius spek-
taklius... Nuo 1969 m. sugrįžusi į 
gimtinę dirbti mokytoja J. Savic-
kienė užsikrėtė teatru, pradėjo jam 
vadovauti. Pirmas pastatytas spek-
taklis – „Gieda gaideliai“, kurį žiū-
rėjo net pats kūrinio autorius rašy-
tojas Juozas Baltušis.

Tylos minute pagerbti išėju-
sieji anapilin: B. Žilys, artistė ir 
garsi pasakorė Elena Juzėnienė, 
laisvalaikį atidavusius Traupio 
scenai Elena Ilgūnienė, Stasė Na-
vikienė, Jonas Diliūnas, Viktoriją 
Balnienė, Romas Kizys.

Atidaryti šventę, uždegti simbo-
lines žvakes buvo patikėta garbiam 
teatro veteranui A. Abraškevičiui 
ir dabartinei šauniai aktorei Rasai 
Gvozdienei, kuriuos už rankučių 
atvedė patys jauniausi teatro žmo-
gučiai Eglė Baravykaitė ir Dovydas 
Kiela. Gaila, kad šventėje turėjusi 
dalyvauti pirmojo spektaklio artis-
tė G. Maneikienė negalėjo atvykti.

Žiūrovai buvo pakviesti žiūrėti 
pastarųjų penkerių metų ištraukas. 
Bet scenoje visų nuostabai pasi-
rodė dar vienas nematytas svečias 
- Magas (Stefa Krikštaponienė) iš 
paslaptingos šalies, kurio kalbą 
perprato tik viską gebanti  Janina. 
O stebukladarys jogos pagalba no-
rėjo užvaldyti visą publiką, deja, jo 
magijai pakluso tik dvi jaunos gra-

žuolės Indrė Musteikytė ir Miglė 
Mincytė. Užlipusios į sceną, išsa-
kiusios savo norus, jos jau ir liko 
joje šio renginio vedėjomis.

Spektaklių ištraukos, šokiai, ins-
cenizuotos scenelės, viena po kitos 
vis spalvingesnės, patrauklesnės.

Čia galėjai sutikti pasiklydu-
sį Nykštuką iš „Pasakos atbulai“ 
(Meilutė Mincienė), klausinėjantį, 
ar kas nematė vasarą Snieguolių. 
Vietoj Snieguolių žiūrovai galė-
jo žavėtis dviejų merginų šokiu. 
Pamatyti eilę metų įtikinančiai 
vaidinančius A. Terminską ir A. 
Grimžą  tėvo ir jaunikio vaidme-
nyse pjesėje „Tuščios pastangos“. 
Pilną sceną romantiškai šokančių 
damų su vienu kavalieriumi pagal 
smagią Šabaniausko dainą „Rugia-
gėlė“. Neapsieita ir be išsvajotojo 
lietuvaičių Amerikonto, kuriam 
doleriai lyg iš dangaus byra, ir už 
kuriuos gali pirkti viską, net mei-
lę, o tuo tuoj paskuba pasinaudoti 
apsukrios moterytės. (Į šiuos vai-
dmenis puikiai persikūnijo ne tik 
A. Grimža, bet ir seniūnė Daiva 
Tolušytė). Ir kitokių subtilių pasi-
šaipymų iš godaus miesčioniško 
pasaulio buvo galima pamatyti, ir 
saldžiai pasijuokti B. Sruogos „Va-
gie, kepurė dega“ scenelės.

Ir vėl scenoje šėlo čigonių ta-
boro gražuolės, meiliai traupiečių 
vadinamos „Traupio mergaitėmis“ 
iš šokių kolektyvo „Tėkmė“, tarsi 
nuvydamos šalin žiūrovų susimąs-
tymą, prisiminimus...

Pabaigoje, lyg realybėje – lie-
tuviškos vestuvės, akordeonas ir 
traupietiška tarmė, kurią retai kas 
bemoka, kurią  lyg brangiausią tur-

tą, iš lūpų, į lūpas, iš kartos į kartą 
perduoda čiabuviai. „Ane bluosto 
nesudėdami, visą laiką saugodami 
išliksma...“

Anykščių kultūros  centro direk-
torė Diana Petrokaitė asmenines 
dovanas įteikė Rasai Gvozdienei, 
Antanui Grimžai, Algiui Termins-
kui, Ingai Kielienei, Mindaugui 
Kielai, Stefai Krikštaponienei, Vi-
dmantui Mikėnui, Daivai Tolušy-
tei ir režisierei Janinai Savickienei, 
linkėdama, kad teatras klestėtų dar 
šimtą metų.  

Seimo nariui Sergejui Jovaišai 
teatras artimas nuo mokyklos lai-
kų. Tad sveikindamas jis džiaugėsi, 
kad Anykščių rajonas gali didžiuo-
tis dviem stipriais kolektyvais, tai 
Troškūnų jaunimo teatru ir Traupio 
– suaugusiųjų. O baigdamas at-
kreipė dėmesį į vyraujančias, jam 
patinkančias spalvas: žalią ir baltą.

Traupietis vicemeras Sigutis Obe-
levičius džiaugėsi, jog gyvena šalia 
tokių, kurie kartu kuria grožį, tauso-
ja lietuviškąjį auksą, tautosaką. 

Nuoširdžius saviveiklininkus ir 
režisierę sveikino buvusi mėgėjų 
teatro narė Jono Biliūno gimnazi-
jos mokytoja Laima Juzėnienė. Ji 
dėkojo, kad čia, „užsikrėtusi“ vai-
dyba, ji vėliau gimnazijoje įkūrė 
moksleivių frankofoniško teatro 
trupę, ir pasitelkusi profesionalų 
režisierių A. Navalinską, turėjo ga-
limybę atstovauti Lietuvą Rumu-
nijoje. Baigdama išreiškė padėką 
visų Juzėnų vardu, nes čia vaidino 
visos Juzėnų kartos.

Traupio seniūnė Daiva Tolušy-
tė džiaugėsi tokiais puikiais savo 
apylinkės žmonėmis. Linkėjo dar 
daug gražių valandėlių kartu ir to-
liau kūrybinės ugnelės Janinai.  

Dovanos, kalbos -  jų liko daug 
neišdovanotų, neišsakytų, išsineštų 
kitam kartui... 

Traupio mėgėjų teatro vadovė Ja-
nina  Savickienė dėkojo visiems su-
sirinkusiems, sveikinusiems, prisi-
dėjusiems prie to neeilinio renginio, 
įteikė padėkas bendruomenės teatro 
artistams, dėkojo gėlės žiedu vi-
siems, kada nors lipusiems ant Trau-
pio scenos,  rėmėjams: Anykščių 
kultūros centrui, ūkininkams G. ir T. 
Baravykams, M. ir J. Minciams.

Režisierė išreiškė teatro narių 
norą ir pageidavimą - pavadinti ko-
lektyvą „Baltuoju jazminu“. Visus 
pakvietė pasodinti jazminą vejoje 
prie kultūros namų, tarsi įžangą į 
kitą grožį, Traupio botanikos sodą. 

laima juZĖnienĖ

Traupyje nuotaikingai atšvęstas mėgėjų teatro 60–metis.

mos aparatūros. Su siuntimu nuėjau 
į dantų priežiūros centrą. Pasitiko 
maloni jauna gydytoja, pasodino į 
kėdę ir jau ruošės procedūroms. Pa-
klausiau, kiek šis gydymas kainuos.
Gydytoja, pažiūrėjusi į nuotrauką, 
pasakė, kad du kanalus reikės tai-
syt, o dėl kitų dar neaišku, gali būt 
dar bent du. Vieno kanalo gydymas 
kainuoja 120 eurų ir iš viso gali 
tekt mokėt apie 500 eurų. Jeigu per 
brangu, reikia pašalinti dantį.

Nuo tokių žodžių pakilau nuo 
kėdės tartum nuo žarijų, nes mano 
pensija vos 200 eurų. Padėkojau 
gydytojai ir išėjau pasiryžusi, kad 
būsiu korumpuota, ieškosiu tų „še-
šėlių”, bet tokiam reketui nepasi-
duosiu.

Nors šiandien daug senjorų vos 
suduria galą su galu, bet kunku-
liuodami tyli. Ne toks lietuvių 
būdas, kad eitų į gatves ir pradėtų 
daužyti Seimo langus.

Artėja Seimo rinkimai. Ar ateis 
į valdžią tie, kurie žiūrės ne tik į 
save, bet ir į eilinį žmogų?

V. AnDRiuŠkeVičienĖ

prisipirkusi nemažai vaistų. Pa-
tvirtino, kad tas brangus tepalas 
yra labai geras, bet nusipirkti jo 
jau nebegali, nes reikia susimokėti 
skolas už šilumą, kurios susikaupė 
nuo žiemos.

Daug senjorų ir jaunesnių žmo-
nių šiandien bijo nusišypsoti, bijo 
kalbėti, nes yra be dantų.

Ar galim šiandien džiaugtis, kad 
gyvenimas gerėja, kai daug pre-
kių, paslaugų kainos iš litų virto 
tiek pat eurais? Dauguma senjorų, 
atėję į maisto parduotuvę, ieško ne 
kas patinka, o kas pigiausia, nu-
kainota. Ar toks turi būti gyveni-
mo saulėlydis?

Keista girdėti, kai kalbama apie 
šešėlinę ekonomiką, korupciją. 
Norisi pasakyti, kad ne nuo to galo 
pradedat kovą, valdžios ponai. At-
sirado problema dėl dantų. Reikia 
pervilkti vieną krūminį dantį. Krei-
piausi į gydytoją, kuri turi licenziją. 
Pensininkams už taisomus dantis 
gali apmokėti ligonių kasa. Gy-
dytoja pasakė, kad pirma turi būt 
išgydyti danties kanalai, kurių po-
liklinikoj negydo, nes neturi reikia-

Sportas. Paskelbta Anykščių mies-
to šventės sporto renginių programa. 
Vienas iš šios programos akcentų 
– šachmatų simultanas su Lietuvos 
šachmatininke, didmeistre Viktorija 
Čmilyte – Nielsen. Šventės metu taip 
pat vyks tarptautinis sunkiosios atleti-
kos turnyras „Anykščiai 2016“.

Komentarai. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centras apie ko-
rupcijos apraiškas įstaigoje pasiūlė 
rašyti komentarus savo internetinėje 
svetainėje. Tokia galimybė atsirado 
balandžio pabaigoje. Iki šiol pacien-
tai neparašė nė vieno komentaro.

Akcija. Siekiant užtikrinti aplinko-
saugos sąlygų plaukioti vandens tel-
kiniuose plaukiojimo priemonėmis 
reikalavimų laikymąsi, iki birželio 
20 dienos Utenos regiono aplinkos 
apsaugos pareigūnai vykdė tiksli-
nius akcijos ,,Plaukia valtelė“ reidus.
Akcijos laikotarpiu buvo patikrinti 
ir Anykščių rajone besidriekiantys 
ežerai, Šventosios upė, Staškūniškio 
tvenkinys. Akcijos metu visame Ute-
nos regione išaiškinta tik 13 aplinko-
sauginių pažeidimų.

Konkursas. Niekas nenori užimti 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjo pareigų. Į Panevėžio 
miesto savivaldybę dirbti išėjus vyr. 
architektei Daivai Gasiūnienei, savi-
valdybės administracijai nepavyks-
ta rasti kuo ją pakeisti. Pirmą kartą 
paskelbus šį konkursą Vyriausybės 
atstovas Utenos apskrityje Imantas 
Umbražiūnas nurodė pakoreguo-
ti konkurso sąlygas. Per ankstesnį 
„šaukimą“ nesiregistravo nė vienas 
pretendentas. Pakartotinai paskelbus 
konkursą pretendentai gali registruo-
tis iki liepos 14 dienos.

Alga. Vyriausybė trečiadienį 
įtvirtino sprendimą, kad minimali 
mėnesinė alga (MMA) nuo liepos 1 
dienos didės iki 380 eurų. 30-čia eurų 
padidinus MMA, minimalus valan-
dinis atlygis didės 0,19 euro iki 2,32 
euro.“380 eurų MMA būtų taikoma 
apie 350 tūkst. darbuotojų, tarp jų - 
apie 80 tūkst. biudžetinių įstaigų dar-
buotojų. 2016 m. valstybės biudžete 
šiam tikslui yra rezervuota 21,1 mln. 
eurų”, - pažymėjo Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius.

Maironiui. Birželio 19 d. Sakra-
linio meno centre vyko teatrinė im-
presija ,,Ant aukuro širdį nešiau”, 
skirta poetui, prelatui Jonui Mačiuliui 
– Maironiui. Programą pristatė akto-
riai Virginija Kochanskytė ir Petras 
Venslovas, dainininkė Rita Preikšai-
tė, pianistė Rūta Blaškytė. Programo-
je – Maironio eilėraščiai, ištraukos iš 
laiškų ir pamokslų, S. Gedos sonetai 
“Maironio mirtis”, M.K.Čiurlionio, 
A.Kačanausko ir J.Naujalio vokali-
niai ir fortepijoniniai kūriniai.

Portretas. 

Iš nuotraukos 
„Anykštos“ redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėme-
liais 

kaina – 15 eurų
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tinklas anykštėnai juokauja

Žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ gaus prenumerato-
riai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam 
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite 

„Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g. 29), 

 pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose,  

www.anyksta.lt ir 
www.prenumerata.lt

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos 

išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 2016 m. antrajam pusmečiui 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00 30.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00 20.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 6.00

Šaukinys  - „Troškūnai – 1“

Į atlaidus kviečia ir 
per feisbuką

“Maž kū?”

Ne ESO, o NSO...

Naujasis Kavarsko Šv.Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas 
Nerijus Vyšniauskas aktyviai 
ėmėsi organizuoti šv.Jono Krikš-
tytojo atlaidus.

„Kviečiu visus, brangieji, į šv. 
Jono Krikštytojo atlaidus Kavars-
ke, kurie vyks kitą savaitę birže-

lio 24 d. 10:00; 25 d. 12:00; 26 d. 
12.00 val. Kartu švęsime Jonines. 
Šiandien su parapijietėmis iškabi-
nome atlaidų informacinius plaka-
tus visoje parapijos teritorijoje ir 
toli už jos ribų“, - skelbia aktyviai 
feisbuku besinaudojantis dvasinin-
kas.

Iš Troškūnų kilęs šoumenas Vai-
dotas Grincevičius savo subtiliu 

humoru juokindamas Lietuvą ne-
pamirštą gimtinės.

Anykščių trolis nesiliauja pokš-
tauti feisbuke. Socialinio tinklo 

personažo akiratyje – politikai ir... 
artėjantis savaitgalis.

Lietuvos kaimo turizmo asocia-
cijos tarybos narys, kaimo turizmo 
sodybos „Svajonių dvaras“ savi-
ninkas Gintaras Senulis po rajone 
praūžusios audros feisbuke šaiposi 
iš elektrikų.

„Lesto ar ESO o gal NSO (pa-
vadinimus kaip kojines keičia) 

laukiam kaip miško broliai pokario 
metais Amerikos pagalbos laukė. 
Vienas kaimynas skambina sako 
kažkur netoli. Išlekiu nieko nėr - 
tik medis vis tebeguli pakibęs ant 
laidų. Iš tų NSO jau gavau 4 žinu-
tęs – paskutinė, kad elektrą gausim 
kitą savaitę“, - rašo G.Senulis.

„Anykštos“ skaitytojams 
šį kartą porą savo anek-
dotų papasakojo „Varžos 
mato“ įmonės savininkas  
Michailas BALIUCKAS.

* * * 

Dvi istorijos apie vyrų ir mo-
terų solidarumą. Negrįžta žmona 
naktį namo. Vyrui aiškina, kad 
nakvojo pas draugę. Vyras slap-
čia paskambina dešimčiai jos 
draugių – nė viena nepatvirtina, 
kad moteriškė miegojusi pas ją...

Ta pati situacija atsitinka vyrui, 
negrįžta nakčiai namo,  meluoja, 
kad nakvojo pas draugą. Žmona 
paskambina dešimčiai jo draugų. 
Penki patvirtina, kad vyras pas 
juos nakvojo, o kiti penki sako, 
kad dar ir iki šiol pas juos tebė-
ra...

* * * 

Susilažino Jonas, Petras ir An-
tanas kuris ilgiau išbus ankštoje 
patalpoje kartu su šešku.

Pirmasis užėjo Jonas. Po pen-
kių minučių išlekia:

-Oi, ilgiau nebegaliu.
Petras ištvėrė penkiolika minu-

čių... Kol Jonas ir Petras „varžė-
si“ su šešku, Antanas gėrė degtinę 
užkąsdamas lašiniais su svogū-
nais. Pagaliau ir jam atėjo eilė. 
Jonas su Petru laukia valandą, 
dvi, tris... Staiga iššoka šeškas:

-Viskas. Nebegaliu...     
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Tegul sėkmė lydės kiekvieną dieną,
Tegul darbai bus užbaigti laiku.
Tegul kiekvieną naują žingsnį
Lydės palaiminimai artimų.

O kliūtys teapeina Tavo slenkstį,
Namuos tegul kūrenas židinys,
Kuris sušildytų kiekvieną žmogų,
Beatidarantį Tavas duris...

Joną BERNATONĮ, gyvenantį Anykščiuose, 
75-ojo gimtadienio ir vardo dienos proga sveikina 

brolis Matas, seserys Bronė, Genovaitė, Emilija ir Onutė

įvairūs

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Birželio 25 d. 
gydytoja iš Vilniaus 

tikrins regėjimą.
Jonams, 

Janinoms ir 
Rasoms

akinių rėmeliai su 
70 proc. nuolaida.

Registracija 
tel. (8-655) 07882

 arba optikoje 
A. Baranausko a. 14.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės birželio 30 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valo-
me pakrantes, melioracijos 
griovius. Atliekame kitus pa-
našaus profilio darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Trinkelių klojimas.
Laiptai iš trinkelių.

Lietaus kanalizacijos 
įrengimas.

www.vytotrinkeles.lt
Tel. (8-682) 67755.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išnuomojamos komercinės pa-
talpos.

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

Dovanoja

Pievas nusišienauti prie Aknystų 
pensionato 4 ha, Užulieknio k. 2 
ha.

Tel. (8-671) 66634.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Buria taro kortomis. Pasako pra-
eitį, dabartį, ateitį.

Tel. (8-602) 49110.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūri-
mui iki 40 000 Eur, finansavimas 
100 proc. Paraiškos renkamos iki 
liepos 29 d. Rengia verslo planus, 
konsultuoja.

Tel.: (8-673) 88712, 
(8-602) 26933.

Smėliavimo paslaugos, medienos 
valymas ir sendinimas, senų dažų, 
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių pa-
šiaušimas prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

Įvairūs statybų darbai. Stogų 
dengimas, parūpina medžiagas.

Tel. (8-652) 77157.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

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

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

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kokybiškai ir nebrangiai smulki-
na pievas.

Tel. (8-687) 59061.

Nušienauja, supresuoja, išsive-
ža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, 
Kurklių sen. 

Tel. (8-630) 10200.

Šienauja pievas, smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

Vėl gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

„Gimtojo Rokiškio“ 

bendrovei 

reikalingas vadovas.
CV siųsti iki birželio 

30 d. el. paštu 

buhalterija@grokiskis.lt

Informacija 

tel. (8-620) 78227.

Greito maisto įmonėje reikalin-
gas (-a) darbuotojas (-a). Darbas 
slenkančiu grafiku.

Tel.: (8-656) 80432, 
(8-656) 80431.

Reikalingas ūkio darbuotojas, 
gali būti pensinio amžiaus.

Tel. (8-640) 43197.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį darbin-
gumą (neįgalumą) turintiems kan-
didatams. 

Tel. (8-671) 51617.

siūlo darbą

Pilnatvė ir džiaugsmas. Šie jausmai užgi-
mė ir išliks visam laikui  stebėjus aštuonių  
mergaičių kūrybos vyksmą, birželio 9-11 
dienomis apsistojus Kunigiškių sodyboje 
bei dalyvaujant kūrybinėje - kraštotyrinėje 
stovykloje dailininko K. Sklėriaus atmini-
mui  ir jo gimtojo kaimo pažinimui,organizuotoje Svėdasų  bendruomenės, Raimondo 
Guobio, Kristinos Striukienės.

Mielos Aušra, Greta, Kotryna, Justina, Tautvile, Gintare, Agne, Vaida,  Ačiū Jums, kad 
tomis dienomis į lietaus temdomą ir nevasariško vėjo  vėsinamą Kunigiškių sodybą  at-
sinešėte ir palikote švytėjimą, šilumą ir džiugesį. Jūsų paveikslai nuostabūs! Jūs pui-
kiausios!

VšĮ ATVerTOs LANgiNės VAdOVė
rūta  sTANeVičieNė

„Anykštos“ prenumerata – 
gera dovana
Prenumeratos kuponą – 
šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ 
redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(nurodykite savo kontaktus 
ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui 
bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 

arba rašykite anyksta@anyksta.lt

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

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

Tel. (8-609) 68720.
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Nekilnojamasis turtas

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha 
žemės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Anykščių r. Debeikių  sen. - so-
dybą vienkiemyje, šalia yra 4,70 
ha žemės. Be tarpininkų.

Tel.: (8-628) 79669, 
(8-618) 47828.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gy-
venamąjį namą su ūkiniais pasta-
tais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

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

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

Kita

Braškes Adomynės k., Kupiškio r. 
Gali atvežti iki Svėdasų.

Tel. (8-616) 22178.

Melžiamą karvutę. Galima rink-
tis iš dviejų: pirmaveršės ir dvie-
jų veršiukų karvės. Kaina – 350 
Eur.

Šlavėnai. 
Tel. (8-615) 65496.

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,14 Eur, taip pat 
didelių kiaulių skerdieną 1,69 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

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

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Kita

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, UAB 
“Tormeta”.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715. 

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.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel (8-655) 44667.

D.Lingienės ūkyje 
Anykščių r. 

parduoda 
braškių uogas 

pačiam pasiskinti. 
Uogų kiekis  ribotas.
Tel. (8-687) 45219.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

PARDUODAME:
Javų kombainą Volvo BM830s 

(2,8 m, smulkintuvas), plūgus 
Kverneland, Overum (2-4 korpusų), 
diskines šienapjoves (Krone, Claas, 
John Deere, nuo 2,4 m, iki 3,2 m, 
prikabinamos, pakabinamos ir fron-
talinės), šieno grėblį Claas liner 430 
(užgriebis 4,2 m), kultivatorių Vema 
(3 m, 31 plunksna, sulenkiamas, 
lyginimo lenta), šakinis krautuvas 
Desta (3,5 tonos, dyzelinis), autokra-
ną Kamaz 53212, buldozeri Fiat-Allis 
(vartomas peilis), medienos smulkin-
tuvą Timberjack (savaeigis, bunke-
ris, fiskaras), savivartį sunkvežimį 
Scania 143 (1995 m., 6x4 važiuoklė), 
žirklinį keltuvą Grove (aukštis 6,2 m, 
keliamas svoris 227 kg), teleskopi-
nį keltuvą Haulote TPX23 (darbinis 
aukštis 23 m, siekis 19 m, dyzelinis 
variklis), šakinį krautuvą Hegg (12 
tonų, dyzelinis), traktoriuką Kubota 
B7100 (kabina, 16AG, priekyje ir 
gale yra darbinis velenas/hidraulis, 
šluota). Sunkvežimius Scania, Volvo, 
Mercedes dalimis. 

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

parduoda Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, 
riebalų surinktuvus. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Rotacines šienapjoves, smul-
kintuvus, vartytuvus, purkštuvus, 
trąšų barstomąsias, lėkščiuotuvus, 
kultivatorius, frezus, bulvių kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt. 
Tel. (8-612) 57075.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 26 d. (sekma-
dienį), paskutinį kartą šiais metais, prekiausime 
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime 
gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome 
palaukti (tel. 8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, Kavarske7.10, 
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.

perka

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.
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mėnulis

Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 
Rūtilė, Ligitas.

šiandien

birželio 24 d.

birželio 25 d.

birželio 26 d.

birželio 27 d.

birželio 23-26 pilnatis.

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eivil-
tas, Janina.

Vilhelmas, Geistautas, Geis-
tautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, 
Geisvydas.

Paulius, Jaunutis, Virgilijus, 
Povilas, Jaunius, Viltautė.

Ema, Kirilas, Vladislovas, 
Gediminas, Norgailė, Vladas.

anekdotas

oras

+21

+14

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė rašo laišką 
Rūtai į Karibus

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Mano sveikata gera,
siela – aiški ir tyra.
Auga dilgėlės ir porai.
Gerai dera pomidorai. 

Verslininkai nusiminę,
sako, baigėsi pirkimas. 
juk viskam ateina ribos – 
emigruosiu į karibus

Būk gera, vilties man duok,
kokį sklypą garantuok
Duonos svetimos neimsiu
Ten cukrašvendres auginsiu. 

Patikėk, taip noriu šito 
Bus tikiausia „Dolce vita”.
O dėl būsto – man senatvė
Šilta ten, miegosiu gatvėj. 

Kitados nebuvo tikslių būdų 
nustatyti Saulės kulminacijos lai-
ko, todėl Rasos, Kupolės švęstos 
pora dienų, kad tikrai įsitikintų, 
jog Saulė pasiekė dangaus cen-
trą.

Ankstyviausios žinios apie 
Rasas yra iš Mažosios Lietuvos. 
Kasparas Henenbergeris XVI 
a. pabaigoje aprašė Miulhause-
no (dabar Kaliningrado sritis, 
Gvardeiskas) parapijoje švęs-
tas Jonines: „Joninių vakare jie 
prikaišydavo dagių arba didelių 
varnalėšų, kiečių ar ko panašaus, 
daugiausia apie duris, vartus ir 
gyvatvores, pro kurias eina gyvu-
liai; tai turi padėti naikinti velnio 
darbus, burtus ir kerėjimus“. 

Apie Jonines rašo ir Motiejus 
Pretorijus „Prūsijos įdomybės 
ar regykla“ (1681-1689 metai). 
„Prieš Jonines samdinius, dau-
giausia mergas, siunčia į laukus 
rinkti Jono žolių. Kai jie jų pri-
renka, šeimininkas arba šeimi-
ninkė paima tiek žolių, kiek yra 

Saulė pasiekė dangaus kalno viršūnę
Šiandien Saulė danguje bus 17 valandų ir 18 minučių ir įkops į mitologinio dangaus kalno viršūnę, 

kad tris dienas ten pabuvusi pradėtų kelionę atgal. 

žmonių, ir kiša į sieną arba už 
sijos, tam tikslui, kad pražystų, ir 
jie stebi žoles; kieno nežydi, apie 
tą sako, kad jis serga, gal net ir 
numirs. Likusias suriša į puokštę, 
užriša ant ilgos karties linksmai 
šūkaudami ir įsmeigia kartį palei 
kelią prie vartų ar kur kitur, pro 
kur bus vežami javai; šitą kuokštą 
jie vadina Kupolė, o šventę Kupo-
lės; tada šeimininkas savo prūsų 
kalba vėl meldžiasi, rankoj laiky-
damas kaušą, savo papročiu pa-
labindamas ir žemyneliaudamas 
geria, meldžia Dievo gero šieno 
derliaus“, - „Prūsijos įdomybės 
ar regykla“ (1681-1689 m) rašo 
istorikas.

Įsitvirtinus krikščionybei Rasų, 
Kupolių vardas pakeistas į Joni-
nes, nors kada gimė garsusis Jonas 
-Jonas  Krikštytojas nėra aišku. 

Rasų šventės dvasia Lietuvo-
je  atgimė tik 1967 metais. Esu 
skaičiusi etnologo Jono Trinkūno 
prisiminimus, apie tai, kaip gar-
siausia Lietuvos ragana, biologė, 

farmacininkė prof. E. Šimkūnaitė 
ant Kernavės piliakalnio per Ra-
sas mokė studentus, kaip teisingai 
suskinti kupolę – devynių augalų 
puokštę. Ji sakiusi, kad reikia eiti 
devynis žingsnius priekin, nuskin-
ti vieną kupolę; paskui pasukti į 
kitą pusę, vėl - devyni žingsniai ir 
taip kol suskini puokštę, iš kurios 
patyrusios raganos aiškina, koks 
bus gyvenimas - panašiai kaip 
traukiant šiaudus iš po staltiesės 
per Kūčias. 

Per Jonines einama ieškoti ir 
paparčio žiedo, kurį radęs žmogus 
tampa išmintingu, ima suprasti 
gyvulių ir žvėrių kalbą, mato už-
kastus lobius.

Etnologas Libertas Klimka pa-
parčio žiedo ieškojimą sieja su 
neišsipildžiusių svajonių simbo-
liu: „Svajonės turėti neįprastų 
galių, viršijančių kitų žmonių ge-
bėjimus“, - sako etnologas, nea-
kivaizdžiai skatindamas ieškoti 
to, ką rasti neįmanoma. Paparčiai  
paprasčiausiai nežydi.

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Atsidaro durys ir įbėga vaikinas:
– Sveikas, tėte, štai aš jau ir grį-

žau.
Tėvas sėdi prie kompiuterio ir 

nepasukdamas galvos klausia:
– Ir kur buvai?
– Tai juk kariuomenėj metus iš-

tarnavau!
– Kai eini iš namų, reikia pasa-

kyti, kur!

***
Mums, kompiuteristams, darbe 

labai padeda priklijuojami lapukai. 
Užsirašai neatidėliotinus darbus ir 
priklijuoji prie monitoriaus. Bet jie 
turi vieną trūkumą – po pusės metų 
nukrenta…

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


