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Anykščių kultūrininkams padės  
nebent premjeras Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių kultūros dar-
buotojų sumažintais atlygi-
nimais susidomėjo pats Lie-
tuvos Vyriausybės vadovas 
Algirdas Butkevičius, apie 
problemą rašo šalies žinias-
klaida, tačiau Anykščių ra-
jono valdžiai – tai kaip nuo 
žąsies vanduo. 

Juolab kad ir Vyriausybės 
atstovas Utenos apskrityje 
Imantas Umbražiūnas pro-
blemos neįžvelgia.  

Norint Anykščiuose gerai jaustis - reikia 
juose negyventi
Į „Anykštos“ klausimus atsako rašytojas Rimantas Vanagas.

Kai kam nors bandai pa-
siguosti, kad blogai gyveni, 
paprastai atsako: “O tu pažiū-
rėk, kaip žmonės Lietuvoje 
gyvena“. 

Naivuoliai, pas mus jau be-
veik visi šernai išdvėsė, da-
bar jau ir kiaulės dvesia. Net 
gyvūnai čia gyvenimo nebe-
išlaiko. 

Linas BITVINSKAS

Pažinimas

11 psl.
Rašytojas Rimantas Vanagas sako, kad jeigu lietuviai būtų tokie katalikai, kokiais dedasi, didžiosios dalies 
problemų išvis neturėtume.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Politikai siūlo kultūrininkams kreiptis į teismus dėl sumažintų atlyginimų, bet patys apginti jų ne-
nori. Situacija primena pasakėčią, kai ėriukui patariama derėtis su vilku. 

Festivalio  
„Devilstone“  
dalyvius prausia 
lietus

Mokytoja iki 
šiol prisimena 
cukrines močiu-
tės gulbes

Į „Prusto klausimyną“ atsako 
mokytoja Dangira Nefienė.

J. Biliūno  
abiturientai  
paliko savąją 
Itakę

Kelionė. Šį šeštadienį autobu-
sas į lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno 
atminimo valandą šalia Puntu-
ko akmens išvyksta 21 val. nuo 
Anykščių šv.Mato bažnyčios.

Paminklas. Kultūros paveldo 
departamento Restauravimo tary-
ba priėmė sprendimą, kad būtina 
atlikti Jono Biliūno paminklo res-
tauravimo-konservavimo darbus.

Stebėjimas. Sankryža šalia 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos vaizdo kameromis 
nuolatinai nebestebima, tačiau 
mero patarėjas, „darbietis“ Donal-
das Vaičiūnas sakė, kad čia įreng-
tos vaizdo kameros veikia. „Atsi-
tikus incidentui minėtoje vietoje, 
policijos pareigūnai turi galimybę 
peržiūrėti įrašą ir, jei reikia, imtis 
priemonių“, - sakė D.Vaičiūnas. 
Anot mero patarėjo, toks sankry-
žos „stebėjimo“ būdas rajono biu-
džetui nieko nekainuoja.

Apžiūra. Anykščių rajono sa-
vivaldybė renka  gražiausią prie 
daugiabučio namo augantį  gėly-
ną. Norintys dalyvauti apžiūroje – 
konkurse  gyventojai savivaldybei 
patys turi pateikti gėlynų nuotrau-
kas.

Maras. Valstybinė maisto ir ve-
terinarijos tarnyba išleido naujus 
reikalavimus dėl afrikinio kiaulių 
maro plitimo stabdymo. Tarnyba 
nusprendė, kad marą gali platinti 
kraujasiurbiai vabzdžiai. Vienas iš 
punktų – įpareigoti kiaulių laiky-
tojus kiaulių laikymo vietose ant 
langų ir durų įrengti apsauginius 
tinklelius nuo uodų ir musių. Ki-
tas punktas palies medžiotojus, 
jei jų medžioklės plotai ribojasi 
su daugiau kaip 100 kiaulių lai-
kančiais ūkiais. Medžiotojai turės 
ne mažiau kaip kartą per savaitę 
apžiūrėti medžioklės plotus aplink 
ne mažesniu kaip kilometro spin-
duliu, siekiant surasti šernų gaiše-
nas.  

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

Temidės svarstyklės

Pietų metą į politinės agitacijos 
renginį iškeitė tik nedidelė saujelė 

Premjeras su anykštėnais bendravo per  
„Skype“ programą Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Po Lietuvą keliaujantis Lietuvos socialdemokratų autobusiukas 
šį antradienį užsuko į Anykščius. Šalia Anykščių kultūros centro 
skambėjo partijos pirmininko, premjero Algirdo Butkevičiaus 
balsas. Tiesa, paties A.Butkevičiaus čia nebuvo – su susirinkusiais 
jis bendravo per „Skype“ programą.

anykštėnų. Susitikime daugiausia 
buvo matyti vietos socialdemokratų 

veidų. Renginyje taip pat dalyvavo 
rajono Tarybos narys, „darbietis“ 
Alfrydas Savickas. Jis A. Butkevi-
čiaus teiravosi, kada bus tvarkomas 
Biržynės kelias.

„Ministrai keičiasi, pažadai būna, 
o kelio mes neturime. Ar galite pa-
žadėti, kad 2017 metais tas kelias 
bus sutvarkytas?“, - teiravosi A. Sa-
vickas.

„2017 metais 14 kilometrų per 
vienus metus nebus išasfaltuota.Ge-
riausiu atveju kokie 4 – 5 kilometrai 
bus išasfaltuoti. Tas projektas yra 
tęstinis“, - Biržynės kelią pasižadėjo 
tvarkyti A. Butkevičius.

Rajono Tarybos narys  A. Savic-
kas priminė, kad Susisiekimo minis-
terijos ministras buvo pažadėjęs su-
tvarkyti 6 Biržynės kelio kilometrus, 
tačiau tai nebuvo padaryta.

Pamatęs, kad susitikime atmosfe-
ra kaista, padėtį ėmėsi taisyti rajono 
Tarybos narys, socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis.

„Prieš 10 metų tas klausimas buvo 
svarstytas. Buvo atvažiavęs Kelių 
direkcijos vadovas, ministras ir no-
rėjo, kad tas kelias būtų tvarkomas, 
bet atskirų liberalų dėka atsisakyta. 
Čia yra faktas ir visi tą dalyką žino. 
Čia reikia tuos, kurie atsisakė, kvies-
ti, tegu pasiaiškina“,  -  kalbėjo D. 
Krikštaponis.

Klausimą A. Butkevičiui uždavė 
ir Lietuvos socialdemokratų partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas, rajo-
no Tarybos narys Dainius Žiogelis.

„Gyvenome Pasaulio futbolo 
čempionatu ir Anglijos „Brexit‘u“. 
O dabar gyvensime olimpiada. Tai 
kelintą vietą lietuviai užims?“, -  tei-
ravosi D. Žiogelis.

„Jeigu taip gerai žais, kaip žaidė 
su Venesuela, žais finale“, - olimpi-
nio krepšinio baigtį Rio de Žaneire 
prognozavo A. Butkevičius, tiesio-
giniam vaizdo pakalbiui su anykš-
tėnais skyręs pusvalandį, po kurio 
išskubėjo į Vyriausybės pasitarimą.

Antradienio vakarą su anykštėnais 
Anykščių kultūros centre dar disku-
tavo ministro pirmininko patarėja 
Auksė Kontrimienė, kuri kandida-
tuoja į Seimą Anykščių – Panevėžio 
rajono apygardoje.

Į politinei agitacijai skirtą renginį susirinko aktyviausi vietos so-
cialdemokratai.

Keturi  
šimtukai
Gautos paskutinių valstybi-

nių brandos egzaminų rezultatų 
suvestinės.  Gražiausi – infor-
macinių technologijų anykš-
tėnų egzaminų rezultatai. Šį 
egzaminą laikė tik 18 Anykščių 
abiturientų – 2 iš jų gavo šimtu-
kus, 4 – nuo 86 iki 99 balų. Visi 
laikiusieji anykštėnai informa-
tikos egzaminą išlaikė.

Abu šimtukininkai: Marius Ma-
cijauskas ir Tomas Mažvila - iš 
Anykščių J. Biliūno gimnazijos, 
abiejų mokytoja - Loreta Daugė-
lienė. L. Daugelienė šimtukininkus 
paruošia ne pirmus metus. Užpernai 
šimtuką gavo jos mokinys iš tada 
dar Kavarsko vidurinės mokyklos. 

Tiesa, procentine išraiška anykš-
tėnų informatikos egzaminų rezul-
tatai artimi šalies vidurkiui – Lie-
tuvoje šimtukus gavo 10,98 proc. 
abiturientų, Anykščiuose – 11,11 
proc. Nuo 86 iki 99 – 21,28 (Anykš-
čiuose – 22,22 proc.).

Chemijos valstybinį brandos eg-
zaminą laikė 12 anykštėnų. 2 gavo 
nuo 16 iki 35, 10 – nuo 36 iki 85 
balų.

Biologijos valstybinį egzaminą 
laikė 73 anykštėnai. Vienas neišlai-
kė. Didžioji dalis Anykščių abituri-
entų gavo nuo 36 iki 85 balų (58,9 
proc.). Trys mokiniai (4,11 proc.) 
surinko nuo 86 iki 99 balų. 

Istorijos valstybinio brandos eg-
zamino niekas iš Anykščių abituri-
entų nesurinko daugiau nei 86 balų. 
Iš 79 šį egzaminą laikiusių mokinių 
2 jo neišlaikė. 33 (41,77 proc.) su-
rinko nuo 16 iki 35 balų, 44 (55,7 
proc.) – nuo 36 iki 85 balų. Lietu-
voje valstybinį istorijos brandos 
egzaminą laikė 9 934 abiturientai ir 
vos 7 iš jų gavo šimtukus.   

Šiemet 4 Anykščių rajono abi-
turientai iš valstybinių brandos eg-
zaminų gavo šimtukus. Anksčiau 
skelbiame, kad anglų „šimtuką“ 
gavo Gustė Jakimavičiūtė, o ma-
tematikos – Juozas Širmenis iš J. 
Biliūno gimnazijos Kavarsko vidu-
rinio ugdymo skyriaus.  

-ANYKŠTA

Teroras. Atakos metu ketvir-
tadienio vakarą Anglų krantinėje 
Nicoje buvo tūkstančiai žmo-
nių, kurie skirstėsi po šventinio 
fejerverko, skirto nacionalinei 
šventei - Bastilijos paėmimo die-
nai. Gautomis žiniomis, į minią 
dideliu greičiu rėžėsi sunkveži-
mis, kuris važiavo 2 kilometrus, 
traiškydamas žmones. Automo-
bilyje rasta ginklų, šaudmenų ir 
granatų. Vairuotoją nušovė poli-
cininkai, išpuolio aplinkybės ti-
riamos. Aukų skaičius išaugo iki 
84 žmonių, dar 18 yra kritinės 
būklės. Pasak žiniasklaidos, tarp 
žuvusiųjų yra užsieniečių ir vaikų. 

Lietuviai. Visą savaitgalį, liepos 
8-10 d., Prienų rajone į kasmetinį 
susitikimą suvažiavo tūkstantis 
lietuvių kilmės jaunuolių daugiau 
kaip iš 40 šalių. Viso pasaulio lie-
tuvių jaunuolių susitikimas suvie-
nijo aktyvų jaunimą nuo Šiaurės 
ir Pietų Amerikos iki Australijos, 
Singapūro, Malaizijos, Jungtinių 
Arabų Emyratų bei visų Europos 
šalių. 

Atostogos. Seimūnai iki rugsė-
jo 10-osios atostogauja. Tiesa, po-
ilsį rugpjūčio pabaigoje jiems gali 
sutrukdyti planuojama neeilinė 
sesija, per kurią ketinama svars-
tyti prezidentės vetuotus kelis tei-
sės aktus. Rugpjūtį turėtų sutrikti 
ir Vyriausybės darbas, nes pusė 
ministrų taip pat išeis atostogų. 
Tiesa, jie ilsėsis už savus pinigus, 
o dalis parlamentarų “išsimušė” 
mokesčių mokėtojų apmokamas 
komandiruotes. 

Kovos. Seimo rinkimuose da-
lyvaus visi, išskyrus du, ministrų 
kabineto nariai, taip pat - dauge-
lis viceministrų. Iki šiol bendrą 
Vyriausybės programą vykdę po-
litikai netrukus stos vienas prieš 
kitą, kaip krašto apsaugos minis-
tras Juozas Olekas bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
vadovė “darbietė” Algimanta Pa-
bedinskienė, susikausiantys Sū-
duvos vienmandatėje apygardoje. 
(...)Į rinkimus neina tik nepartinis 
energetikos ministras Rokas Ma-
siulis, formaliai į postą deleguotas 
Darbo partijos (DP), bei partijos 
“Tvarka ir teisingumas” balandį 
į Vidaus reikalų ministerijos va-
dovus pasiūlytas ilgametis šios 
institucijos tarnautojas Tomas Ži-
linskas. 

Skulptūra. Jūros šventės metu, 
liepos 29-ąją, ant šiaurinio molo 
Melnragėje bus atidengta nauja 
skulptūrinė kompozicija „Pasi-
vaikščiojimas su žuvimi”, o pa-
minklui, skirtam pirmajam Klai-
pėdos uosto kapitonui Liudvikui 
Stulpinui, vietos niekaip neran-
dama. Šis pavyzdys puikiai ilius-
truoja pakitusią meno sampratą 
ir konfliktinį meno objektų lauką 
Klaipėdoje. 

Gelbėtojas. Šiauliečiui Tomui 
Bagdonui liepos 13-oji tapo išskir-
tine diena - pajūryje ties Melnrage 
jis išgelbėjo skęstančią šešiolikme-
tę klaipėdietę. Jos tėvą pasiglemžė 
jūra. Gelbėdamas skęstančiuosius 
šiaulietis apie pavojų sako nebe-
galvojęs. “Skambučių sulaukiau 
beveik kaip Prezidentas”, - sakė 
T. Bagdonas, Šiauliuose dirbantis 
VĮ Registrų centre ir tarnaujantis 
Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų Prisikėlimo apygardos 6-ojoje 
rinktinėje. 

Įsibrovėlis.2016-07-11, apie 
15 val., į Anykščių miesto gy-
ventojos užrakintus namus, iš-
plėšus durų užraktus, neteisėtai 
įsibrovė iš matymo pažįstamas 

vyriškis. 
Nuostolis - 40 eurų. Įtariamasis 

neblaivus (2.97 prom.), sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. 2016-07-12, apie 17  
val., Anykščių rajone kilus konf-

liktui, neblaivus (2,36 prom.) 
vyriškis, gimęs 1965 m., panau-
dojo fizinį smurtą prieš sutuok-
tinę, gimusią 1967 m., kuri taip 
pat buvo neblaivi (1, 53 prom.) 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

Ką manote apie 
Didžiosios Bri-
tanijos pasitrau-
kimą iš Europos 
Sąjungos?

Kamilė KIRSTUKAITĖ, 
anykštėnė:

- Negerai. Mūsų jaunimui gali 
atsirasti papildomų kliūčių įstoti 
mokytis į Didžiosios Britanijos 
universitetus, gauti darbą. Manau, 
anglai pasikarščiavo, mažiau turis-
tų sulauks, mažiau norinčių įsidar-
binti.

Deividas BUTKUS, anykštė-
nas:

- Neplanavau važiuoti į Didžiąją 
Britaniją, nėra ten nei mano artimų-
jų, nei draugų. Manau, kad tai nėra 
naudinga Lietuvai dėl ekonominių 
pokyčių. Matyt, patys anglai pasku-
bėjo ir dabar didžioji jų dalis turbūt 
gailisi dėl šio savo žingsnio.

Zenonas VINCIŪNAS, anykš-
tėnas:

- Mano artimųjų Didžiojoje Bri-
tanijoje nėra, o ir pats ten važiuoti 
neketinu, tad man jų pasitraukimas 
nėra aktualus. Kita vertus, manau, 
kad Didžiosios Britanijos pasitrau-
kimas turės neigiamų pasekmių 
Europos Sąjungai. 

Padarysiu viską, kad tik nieko 
nedaryčiau

Imantas UMBRAŽIŪNAS, Vy-
riausybės atstovas Utenos apskri-
tyje, apie tai, ar ką nors darys dėl 
kultūrininkų atlyginimų: 

„Aš linkęs laikytis nuomonės, kad 
savivaldybė tam ir yra, kad įgyven-
dindama savo funkcijas ir geriausiai 
žinodama, kaip finansuoti tam tikras 
sritis, priima sprendimus.“

Išties, senjorai šiais laikais
agresyvūs

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas, apie darbo 
sunkumus:

„Neįsileidžia. Tenka pasitelkti ir 
policiją. Ji saugo mūsų inspekto-
rius, kad jų neprimuštų.“

Manytume, ne vien 
Prezidentės....

Leonas ALESIONKA, buvęs 
meras, buvęs Seimo narys ir Vy-
riausybės atstovas:

 „Manyčiau, kad Prezidentės 
darbą turėtų atspindėti rezultatai“. 

Pastatysim pilį - išvis bus 
karalystė

Romas MATUTIS, Lietuvos 
kultūros centrų asociacijos prezi-
dentas, apie Anykščių valdžią:

„Pats faktas, kad vieno rajono 
valdžia sukūrė tarsi valstybę vals-
tybėje, mums atrodo tragikomiš-
kas.“

Daugelis nesupranta ir kam 
škaplieriai reikalingi

Aldona DAUGILYTĖ, visuome-
nininkė, apie sunkiosios muzikos 
festivalį:

„Kodėl į Anykščius buvo įsileis-
tas šis festivalis, aš nesuprantu.“ 

Kad nugalėtų, reikia jo turėti

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie kultūrininkų algas: 

„Nenoriu vertinti, noriu tikėti, 
kad sveikas protas nugalės. Na, 
negali savivalda virsti savivale.“

Atsakymas R. Sargūnui

Dangira NEFIENĖ, A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokyto-
ja, apie personažus:

„Štai Mikė Pūkuotukas sako, 
kad vieni turi proto, o kiti neturi, 
ir viskas.“

Festivalio vartai atverti ke-
tvirtadienį. Iki vidurdienio likus 
pusvalandžiui, šalia jų nusidriekė 
ilga festivalininkų eilė. Festivalis 
„Devilstone“ šiemet gali sulauk-
ti rekordiškai daug dalyvių, nes, 
anot organizatorių, šį savaitgalį 
Lietuvoje nevyksta joks kitas fes-
tivalis. Be to, šiemet gerokai išsi-
plėtė festivalio muzikinis spektras, 
be įprastinio čia gitarų skambesio 
bus galima išgirsti ir elektroninės 
muzikos, tad tikėtina, renginys gali 
pritraukti ir daugiau vadinamųjų 
hipsterių.

Vienas ne itin malonus dalykas 
- festivalininkus, atvykstančius į 
Dainuvos slėnį, pasitinka sunkio-
ji technika – šalia senųjų kapinių 
keičiami šaligatviai. Ten, kur da-
bar pluša darbininkai, anksčiau 
dalyviai statydavo savo transporto 
priemones, tad kilo šiokių tokių 
keblumų su automobilių parkavi-
mu. Juolab kad šiemet už automo-
bilių statymą festivalio teritorijoje 
tenka mokėti po 13 eurų.

Ketvirtadienį  „vakaro vinimi“ 
tapo netgi ne muzikantai, o profe-
sionaliojo šokio šokėjos Sigita Ju-
raškaitė ir Goda Žukauskaitė. Mer-
ginos „Anykštai“ pasakojo, kad 
provokuojančiam šokiui rengėsi 
specialiai ir jį pritaikė išskirtinai 
festivaliui „Devilstone“.

Festivalyje gyva muzika šie-
met skamba keturiose sceno-
se. Neįgudusiai ausiai daugelio 
muzikos grupių pavadinimai 
mažai ką sakantys. Viena labiau 
žinomų muzikos grupių – an-
glai „Napalm Death“ pasirodė 
penktadienį, o šeštadienį gros 
organizatorių kaip skandalistai 
pristatomi lenkai „Behemoth“. 
Kasmet festivalyje groja apie 40 
muzikos grupių, kurių didžioji 
dalis yra atvykėliai iš tolimesnių 
pasaulio kraštų.

Kitos festivalio erdvės  – parodų 
ir performansų, naktinio rokenrolo 
ir atsipalaidavimo –  kaip ir kas-
met atviros lankytojų saviraiškai, 
atradimams ir pažinčiai su įvai-
riausiomis alternatyvios kultūros 
formomis.

Festivalis „Devilstone“ baigsis 
šį sekmadienį 18 valandą.

„Devilstone“ dalyvius  
prausia lietus Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Šį savaitgalį Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, vyksta alternatyvios muzikos festivalis „Devilstone“. 
Pirmąją festivalio „Devilstone“ dieną ištisą vakarą merkė įkyrus lietus. Tai – pirmas kartas per aš-
tuonerių metų festivalio istoriją, kai užklupo nepalankios oro sąlygos.

Kaip ir kasmet, festivalio „Devilstone“ dalyviai – draugiški, 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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rievės

Linas BITVINSKAS

Šalia gausių kultūrinių rengi-
nių Anykščiai pamažu pildosi ir 
politiniais. konservatoriai siūlo 
naują planą, socialdemokratai 
- viziją. O realybė visai kita. Sa-
kykim, prieš pat Seimo atostogas 
visos partijos, beveik vieningai 
balsuodamos, per savaitę priėmė 
net 5 iš esmės gyvenimo ir darbo 
sąlygas bloginančius gyven-
tojams įstatymus. O tą pačią 
savaitę valdžia kreipėsi į tautą 
patarimo, kaip mažinti emigraci-
ją. Turbūt tyčiojasi?  Per savaitę 
5 įstatymai, kurie tik skatins 
emigraciją ir kurie įtvirtina 
stambiojo kapitalo teises, o po to 

prašymas patarti...  Pagalvojus 
ne taip lengva surasti priežastis, 
kodėl, sakykim, jaunam žmogui 
reiktų likti čia? kad dirbtų iki 65 
metų ir turėtų bent 35 metų stažą 
norėdami paskui gauti pensiją? 
Juk kitose šalyse užtenka ir 10-15 
metų. likite, dirbsite 3 kartus 
daugiau ir ilgiau, o gausite tiek 
pat kartų mažiau. kokią nuostabi 
vizija.... 

Beje, konstatuojama, kad 
labai opi demografinė problema, 
tačiau neaišku dėl kokių prie-
žasčių priimamas toks dirbtinio 
apvaisinimo įstatymas, kuris 
absoliučiai ne-
palankus 50 000 
žmonių, kurie 
negali natūraliai 
susilaukti vaikų, 
o pagal naująjį 
Darbo kodeksą 
net ir nėščios moterys gali būti 
atleidžiamos. Štai kaip sėkmin-
gai sprendžiamos demografinės 
problemos..  

 „lietuva, kurioje valdžia rūpi-
nasi žmonėmis“, - skelbia naujoji 
socialdemokratų vizija. leiskite 
paklausti, kas šiai ir kitoms 
partijoms trukdė iki šiol rūpintis 
žmonėmis, kas trukdė naująjį 

Darbo kodeksą subalansuoti 
taip, kad jis tenkintų ir darbuo-
tojus, ir darbdavius? Nesakykit, 
kad kubilius, nes konservatoriai 
irgi už jį balsavo. Visą padėtį 
lietuvoje šiuo metu labai trumpu 
komentaru apibūdino ekonomis-
tė Aušra Maldaikienė: „Mūsų 
darbuotojai turi vieną derybinę 
galią – emigruoti, ir jie masiškai 
tai daro“. 
Dar įdomiau, kad pasirodė, jog 
šis naujasis Darbo kodeksas 
negaliotų valstybės tarnauto-
jams. kam tada meluoti, koks 
jis yra geras, jeigu valstybės 

tarnautojams 
jo nereikia? 
Žvelgiant į 
šį priešrinki-
minį šurmulį 
labai aišku, 
kad partijos 

pametė ne tik ideologijas, bet 
ir supratimą, kam jos išvis yra. 
Jos mums siūlo savo kažkokias 
vizijas, utopijas, planus, tačiau 
užmiršta pagrindinį dalyką, 
kad politikai į valdžią renkami 
atstovauti žmonėms, o ne savo 
utopijų kurti.  Tuo labiau, kad 
išrinkti į Seimą jie užsiima visai 
kitais dalykais.  Išvis negalima 

suprasti, kaip čia atsitinka, kad 
atsiranda neaiškūs įstatymai, 
juk nė viena partija eidama į 
rinkimus nepateikia vizijos, kaip 
ji suvaržys mūsų teises, padidins 
mokesčius, padidins baudas. Ir 
toks supratimas, kad žmogus yra 
kažkoks nereikalingas ir nusikal-
tęs padaras pamažu persmelkia 
visą visuomenę.  Žinote, man 
darosi šiurpu, kai per televiziją 
matau reklamą, kur griausmingai 
pranešama: „Mūsų keliuose yra 
viena problema. Tai – vairuo-
tojai...“  Aišku, kad keliuose 
nebūtų jokių problemų, jeigu 
nebūtų ... vairuotojų. Ir lietuvoje 
nebūtų problemų, jeigu nebūtų 
žmonių. Ar dar norite klausti, 
kaip susigrąžinti emigrantus? 

Galėčiau pasakyti, kaip 
atrodytų tas grįžimas. Pirma, 
kol emigrantas užsienyje, jis 
valdžios požiūriu  yra žmogus, 
bet vos jis kirs sieną ir apsigy-
vens čia, jis bus eilinis rudno-
siukas. Antra, pasirodys, kad 
jis neturi čia privalomo darbo 
stažo per pastaruosius trejus 
metus, todėl kažkokios nesėkmės 
atveju, jis negaus jokių išmokų 
ir t.t. Žodžiu, grįžkite, o mes jus 
smaugsime. Išgyvensite (o tokių 

atvejų kažkodėl vis dėlto pasi-
taiko), bus gerai, o jei ne – mes 
nekalti, kad užsienis ištvirkino. 
Viena pažįstamų šeima grįžo, 
gimė trečias vaikas, per pusmetį 
ištirpo santaupos ir vėl atgal... 
kita šeima su dviem vaikais tiek 
nelaukė - jau po dviejų mėnesių 
pasuko atgal.  Televizijos daug 
sunkiau rastų siužetų apie tuos, 
kurie grįžo iš užsienio ir čia 
įsitvirtino, negu apie emigrantus. 
Įsitvirtinti užsienyje gali bet kas, 
o štai išgyventi lietuvoje reikia 
talento ir sugebėjimų.

Didelė bėda ir tai, kad partijos 
nebegirdi ir neatstovauja ne tik 
paprastiems piliečiams, bet ir 
savo nariams. Politinis elitas 
užsidarė savo stikliniame bokšte.  

kaip tauta sako, kas bendra 
tarp politikų ir sauskelnių? Tai, 
kad jie abeji keičiami reguliariai 
ir dėl tos pačios priežasties. Pri-
dėčiau, jog kiekvienas auginęs 
vaikus pasakyti galėtų, kad kai 
kada keisti nėra ką – aptinki, kad 
visos sauskelnės jau panaudotos. 
lietuviai šiuo požiūriu labai 
keista tauta – ima įrodinėti, kad 
štai jų sauskelnės, palyginus su 
kitomis, dar ne tokios jau ir blo-
gos.  Gal dėl to taip ir gyvenam. 

...įsitvirtinti užsienyje gali 
bet kas, o štai išgyventi Lie-
tuvoje reikia talento ir suge-
bėjimų...

 „Mūsų šeima buvo netur-
tinga, tėvai Vladas ir Veronika 
Raškevičiai tarnavo pas stam-
besnius ūkininkus, dvarininkus. 
Gimiau 1921 m. gegužės 20–ąją 
su seserimi dvyne, kuri prieš 
septynerius metus išėjo amži-
nojo poilsio. Tuomet tėvai tar-
navo Pavirinčių dvare. Augom 
keturios seserys ir brolis. Viena 
sesutė mirė sulaukusi aštuonio-
likos, o dabar iš mūsų viena 
tesu pasilikusi. Tėvai sąžiningi 
ir darbštūs buvo, tad padirbė-
jęs Graužinių dvare ūkvedžiu 

Niekada nesigailėjo, kad 
ištekėjo jauna Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šį pavasarį 95–ąjį gimtadienį atšventusi Antrųjų Kurklių gyventoja Leonora Mišinienė gerai pri-
simena savo pirmąją meilę, nelengvus gyvenimo metus, kuriuose, pasak jos, buvo daugiau juodo, 
negu balto ir niekaip negali suprasti ir pateisinti į gyvenimą lengvabūdiškai žvelgiančio jaunimo 
vedybų ir skyrybų. 

tėvas susitaupė ir Užunevėžyje 
nusipirko namą. Tačiau laimingi 
neilgai pabuvome. Vasario 16-o-
sios išvakarėse atsitiko nelaimė. 
Dar nevedusi tėvo sesuo išklija-
vo popieriais antrąjį trobos galą 
ir, kad greičiau išdžiūtų, nunešė 
ten anglių kibirą. Ir vėl likom 
kaip stovim“. 

Su šiek tiek vyresniu, na, ir 
turtingesniu, 2 metus Lietuvos 
kariuomenėj atitarnavusiu Po-
vilu Atkočiūnu L. Mišinienė 
susipažino kaimo vakaruškose.  
„Ištekėjau vos sulaukusi 17–os, 

kaip sakoma, iš meilės. Pamenu 
kunigas Steponas Telksnys dėl 
mano amžiaus šliūbo nenorėjo 
duoti. - prisiminė 1937–aisiais 
ištekėjusi žila-
galvė. – Laime 
d ž i a u g ė m ė s 
neilgai. Pergy-
venome karą, 
o kai sugrįžo 
rusai, jaunus 
vyrus gaudė savo kariuomenei. 
Daug vyrų slapstėsi, į miškus 
išėjo. Manasis nėjo. Žuvo kaž-
kur prie Vilniaus, net kapelio 

nėra. Gavom pranešimą, kad 
dingęs be žinios. Nežinau iki 
šiol po kokiu kelmeliu jis guli“, 
- braukdama ašarą pasakojo 
L. Mišinienė. Judviejų dukrai 
Angelei  Puodžiūnienei tuomet 
buvo ketveri metukai, tačiau ji 
sako prisimenanti, kaip tėtis ap-
siverkė atsisveikindamas, kaip 
ją nešėsi ant rankų...

Iš santuokos ir laimingų metų 
su P. Atkočiūnu liko dabar Ute-
noje gyvenantis sūnus Antanas 
ir 76-ojo gimtadienio sulaukusi 
dukra A. Puodžiūnienė. Su ja 
senolė ir gyvena. Po karo gy-
venimas moteriai su jau ūgte-
lėjusiais vaikais buvo be galo 
sunkus. Iš mirusio vyro brolio 
vaikų nupirko namelį Antruo-
siuose Kurkliuose, nes prieš-
kario sodybvietę su žeme suly-
gino melioracija. Pradžioje lyg 
atsitiktinai, o paskui vis daž-
niau  prie ūkio vis padėdavęs 
15 metelių už ją vyresnis našlys 
kolūkio statybininkas Antanas 
Mišinys. Pora virto šeima. „La-
bai geras žmogus buvo mamai 
ir man, tačiau tėčiu aš jo neva-
dinau. Kažkaip kitais žodžiais 
išsiversdavau“, - šypsojosi L. 
Mišinienės dukra. Beje, nors 
A. Mišinys turėjo ir savo vaikų, 
pora užaugino judviejų dukrą 
Aldoną, kuri gyvena tame pa-
čiame kaime. 

Metai greit bėgo. Prieš 22 
metus tą pačią vasarą moterys 
amžinojo atilsio palydėjo savo 

vyrus A. Miši-
nį ir Balį Puo-
džiūną. Liko 
ne vienos – su 
u ž a u g i n t a i s 
vaikais, anū-
kais, proanū-

kiais ir net proproanūkiais. Gy-
venimas jau buvo lengvesnis, 
tačiau viską moterys pelnėsi 
savo darbu. Senolė prisimena, 

Mama Leonora Mišinienė ir dukra Angele Puodžiūnienė - vos ne kaip seserys. Vienas šmaikštuolis 
netgi pajuokavo, kad 95–metį atšventusi L. Mišinienė atrodo ne prasčiau kaip Anglijos karalienė. 

Autoriaus nuotr. 

kad jų namuose visada buvo ką 
valgyti, tačiau viską gamino-
si patys. Po vyrų mirties laikė 
karvę, kitų gyvulių, net duoną 
kepdavo namuose. 

L. Mišinienei net dukrai pa-
dedant sunku suskaičiuoti pali-
kuonis. Suskaičiuojame 3 vai-
kus, 9 anūkus, 5 proanūkius ir 
11 proproanūkių, tačiau nesame 
tikri, kad nesuklydome... Gi-
minė plati ir, pasak moterų, kai 
susirenka, tai 50 vietų prie stalo 
neužtenka.

Moterys teigia nesilaikiusios 
jokių dietų, anuomet kaime apie 
jas niekas net girdėjęs nebuvo. 
Ką užsiaugindavo, pasigamin-
davo, tą ir valgydavo. „Na, gal 
mėsos mažiau valgome, tačiau 
mama nors valgo viską, vaka-
re, žiūrėk paprašo lašinukų,“ – 
šypsojosi A. Puodžiūnienė, pa-
stebėjusi, kad mamos ir kraujas 
geras, ir laikraštį dar paskaito, o 
labiausiai mėgsta pasakoti savo 
prisiminimus.  Abi gerai sutar-
davusios su savo vyrais, nors jie 
retkarčiais kokią taurelę ir be 
reikalo išlenkdavę, dėl to streso 
ar barnių nekildavę. „Giminės 
kaip giminės, o kaimynai visada 
šalia, - teigė moterys ir abi tvir-
tino, kad jų kaime nėra blogų 
žmonių. – Kaimynas mums kaip 
brolis, svarbiausia, jei kokios 
nelaimės ar pagalbos, jis visada 
šalia.“

Vos dvi klases baigusi L. Mi-
šinienė ir dabar apgailestau-
ja, kaip norėjusi mokytis, kad 
mokslas jai sekėsi, tačiau tėtis 
pinigų neturėjęs į mokslus leis-
ti. Beje, pasak dukters, senolė 
puikiai tvarkė savo biudžetą 
litais, tačiau su eurais jau kyla 
problemų. 

Garbaus amžiaus sulauku-
si moteris prisipažįsta, kad ir 
kaip sunku buvę, išgyventi jai 
padėjusi meilė. Meilė vyrui, 
vaikams, artimui, kaimynui. 
„Nesuprantu, kaip dabar žmo-
nės apsiženija lyg ir iš meilės, 
tačiau greitai pradeda vienas 
kito nekęsti, - stebėjosi L. Miši-
nienė. – Skiriasi, vėl ženijasi, o 
kaip tai išgyvena jų vaikai, ne-
pagalvoja“.

...nupirko namelį Antruo-
siuose Kurkliuose, nes prieš-
kario sodybvietę su žeme su-
lygino melioracija...
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė – tai galimybė džiaug-

tis gyvenimu, ragaujant visus jo 
skonius, pažįstant visas spalvas, 
nepametant galvos, ieškant išeities 
visur ir visada.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Konkrečios ir neturiu. Kartais 

dėl kai ko nerimauju ir tiek.

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

- Nemokėjimas pasakyti ne. Kar-
tais apsikraunu darbais, kurie gal ir 
ne mano rūpestis turėtų būti.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Erzina nuolatinis bambėjimas, 
kaip viskas blogai, ir nieko neda-
rymas. Yra tokie etatiniai kritikai, 
kurie viską ir visada kritikuoja, 
tačiau nieko nesiūlo ir nepadaro 
geriau. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Tokių yra nemažai. Viena jų 

Prima Petrylienė. Žavi šios moters 
išmintis, elegancija ir šiluma, kuria 
ji apgaubia ne tik artimuosius, bet 
ir šalia esančius.

- Didžiausias iššūkis?
- Matyt, dar laukia ateityje. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie labai greitai lekiantį laiką. 
Vis galvoju, ar laikas greičiau le-
kia, ar mano apsukos lėtėja. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas. 

Mokytoja iki šiol prisimena cukrines 
močiutės gulbes Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira 
NEFIENĖ, nors gimusi ir augusi Pasvalio rajone, sako per trisdešimt metų spėjusi prisijaukinti ir 
Anykščius. Rašytojo Jono Biliūno gimtojo namo „gonkeliuose“ mokytoja mėgsta palydėti saulę, 
kartą čia ją užklupo ir išgąsdino nuo žirgyno atbėgusi žirgų kaimenė... Šiomis detalėmis mokytoja 
visai neseniai dalijosi su savo mokiniais...

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Nemėgstu to daryti. Nesakau 
tiesos tik tada, kai ji gali įskaudinti 
ir įžeisti.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Kažkada Vilniaus centre su-
stabdė žavus jaunuolis ir paklausė, 
ar ryte pasižiūrėjusi į veidrodį esu 
savimi patenkinta. Kai atsakiau 
taip, vaikinukas net išsižiojo – ne-
bežinojo ką sakyti. Pasirodo, jis 
reklamavo kosmetiką ir būtų davęs 
daug patarimų. Taigi, mano išvaiz-
da yra tokia, kokia yra.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Konkretaus žmogaus nėra. Ne-

mėgstu melagių.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Patikimumas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteriškumas. Manęs nežavi 
moterų vyriškėjimas. Nekalbu apie 
darbus ar užimamas pareigas. Kal-
bu apie požiūrį į vertybes. Moters 
žvilgsnis ir mintis yra kitokie – ati-
desni, jautresni, skvarbesni. Be to, 
moteriška nuojauta yra neįkainoja-
mas dalykas.

 
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Mano močiutė sakydavo, kad 

klysti žmogiška, bet pasilikti klai-
doje velniška. Man tai padeda.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Gyvenimą. Jo spalvas – baltas 
žiemas (tiesa, vis rečiau jos užsu-

ka), pavasario žalumą (kasdien 
stebiu keliaujantį pavasarį Valau-
kio slėniu), įvairiom spalvoms 
žydinčią vasarą (spalvos darželyje 
pačios gražiausios), rudens geltonį 
(ypač Vienuolio namų kalnelį, nu-
klotą lapais). Jo garsus – lakštinga-
lų treles pavasarį, vasaros liūties 
stuksenimą į palangę, švilpiantį 
rudens vėją ir žiemos stūgavimą, 
kai esi saugus savo namuose prie 
spragsinčio židinio. Žmones, su 
kuriais suvedė likimo keliai. Ypač 
- šeimą ir draugus.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Norisi tikėti, kad dar būsiu ... 
Kiekviena diena kažką dovanoja, 
ypač dabar, kai namuose krykštauja 
anūkės Agota ir Barbora. Paskutinį 
kartą, ko gero, labai buvau laimin-
ga sulaukusi žinios apie pasaulin 
atėjusią trečią anūkėlę Ugnę.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Mokėti piešti. Visada pavydė-
jau gebantiems spalvomis perteikti 
gyvenimą. 

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

- Kelčiausi kasdieną anksti ryte 
(esu miegalė).

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Pagimdyti ir užauginti penki 
vaikai – du sūnūs  ir trys dukros.

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

- Ko gero, pavidalas, kokį man  

šiame gyvenime davė Lemtis yra 
pats geriausias man. Norėčiau vėl 
būti tokia pat.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Jeigu negyvenčiau Lietuvoje, 
norėčiau gyventi Prahoje arba Sankt 
Peterburge. Ne kartą ten buvau ir 
norėčiau nuvykti vėl. Tiesa, šiandien 
esu laiminga gyvendama Anykš-
čiuose – jauku, gražu, per trisdešimt 
metų viskas tapo jau labai sava.

- Brangiausias turtas?
- Sveikata. Kartais gal ir per ma-

žai ja rūpinuosi, bet suprantu, kad 
be jos jokie turtai nebus reikalingi.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Nėra tokio dalyko – viską gali-
ma padaryti, jeigu darai, viską gali 
pasiekti, jeigu sieksi.

- Jūsų svajonių profesija?
- MOKYTOJAS. Niekada nie-

kuo ir nenorėjau būti, tik mokyto-
ja. Esu laiminga ja būdama.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Atsakingumas. Visada sten-

giuos įsipareigojimus atlikti laiku 
ir kaip įmanoma geriau.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Pastovumą. Turiu keletą drau-
gų, kuriuos patikrino laikas. Visai 
nebūtina kasdien su jais bendrauti, 
bet žinau ir jie žino, kad esant rei-
kalui, yra kam paskambinti, para-
šyti ar kur užsukti kavos ir ne tik.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Jų daug. Kartais įsuka į savo su-
kurtą pasaulį vienas, kartais kitas. P. 
Coelho, A. Baricco, Dž. Irvingas, H. 
Wasmo, I. Allende, J. Ivanauskaitė, 
B. Vilimaitė, V. Papievis ir daugelis 
kitų. Ruošdamasi dirbti pagal naują 
lietuvių kalbos ir literatūros progra-
mą iš naujo atrandu A. Lindgren, 
L. Carol, M. Gripę, S. Coolidg, L. 
Mand Montgomery, Vilę Vėl, G. 
Morkūną, K. Gudonytę ir kitus.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Dabar vėl skaitau vaikiškas 
knygas (su anūkėmis). Žavi rašy-
tojo Alano Alexanderio Milne’o  

sukurto personažo Mikės Pūkuotu-
ko išmintis. Štai Mikė Pūkuotukas 
sako, kad vieni turi proto, o kiti ne-
turi, ir viskas. Juk protinga mintis.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Žavi Renesanso asmenybės. 
Viena jų Abraomas Kulvietis, nuė-
jęs didelį ir prasmingą kelią – sąmo-
ningai siekęs ir pasiekęs daug. Nuo 
Kulvos (dab. Jonavos r.) bajoro iki 
Karaliaučiaus universiteto profeso-
riaus. Nepaprastas gyvenimas. 

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

- Nuolat prisimenu savo buvusį is-
torijos mokytoją ir mokyklos direk-
torių Petrą Pečkų. Tai buvo žmogus, 
žavėjęs savo erudicija, laikysena. 
Neteko matyti jo nepasitempusio, 
nesusitvarkiusio (gyvenom kaimy-
nystėje) ar nepasiruošusio pamokai. 
Jis buvo tikras Mokytojas. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Ko gero, mano vardas pats gra-
žiausias. Dėkinga tėvams už jį.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Nuolatinio skubėjimo, kai rei-
kia atlikti beprasmiškus darbus 
(kažką dėl kažko suskaičiuoti, už-
pildyti...). 

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad daugybės dalykų neišmo-
kau iš savo močiutės. Ji buvo pui-
ki siuvėja, visada turėjau gražių, 
madingų drabužių net tada, kai 
medžiagų parduotuvėse nebūdavo. 
Aš pasiūnu tik šį bei tą. Ji buvo 
puiki šeimininkė, eidavo šeimi-
ninkauti kaime. Kepdavo skaniau-
sius pasaulyje žagarėlius (niekaip 
nepavyksta to skonio išgauti), iš 
cukraus gamindavo gulbes (net da-
bar matau jas, nors jau trisdešimt 
metų močiutė Amžinybėje). Net 
nepagalvojau, kad reikia mokytis, 
atrodė, kad močiutė amžina.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Ramia sąžine, prasmingai nu-

gyvenusi man skirtus metus.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Tik nesustok!

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira Ne-
fienė nesižavi vyriškomis moterimis. Pasak jos, moteriška nuojauta yra neįkainojamas dalykas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„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



  

2016 m. liepos 16 d.SITUACIJA

šiupinys

(Atkelta iš 1 p.)
Vieninteliai Anykščių 
kultūrininkai nuskriausti

Vyriausybei priėmus sprendimą 
nuosekliai didinti atlyginimus šalies 
kultūros darbuotojams, pradžioje 
lėšos šiam tikslui buvo skirtos kaip 
tikslinės dotacijos. O nuo 2016  
metų atskiros biudžeto eilutės neliko 
– kultūrininkų algoms skirti pinigai 
buvo pervesti į savivaldybių biudže-
tus. Anykščių rajono vadovai teigia, 
kad papildomi pinigai mūsų savival-
dybei nebuvo skirti, todėl nuo 2016 
metų sausio kultūrininkams algos 
vėl sumažintos.  

Lietuvos kultūros centrų asociaci-
jos prezidentas, Plungės rajono kul-
tūros centro vadovas Romas Matulis 
dienraščiui “Lietuvos žinios” sakė, 
kad Anykščių rajono savivaldybė 
– “Lietuvoje vienintelė, kurios va-
dovai, pasitelkę demagogiją, savaip 
aiškina teisės aktus”. „Anykščių ra-
jone susiklosčiusią padėtį, kai kul-
tūros darbuotojams nemokama pri-
valoma padidinto atlyginimo dalis, 
sekame visi mes, Lietuvos kultūrai 
dirbantys žmonės. Pats faktas, kad 
vieno rajono valdžia sukūrė tarsi 
valstybę valstybėje, mums atrodo 
tragikomiškas. Nerimą kelia tai, kad 
jeigu Vyriausybė neišreikalaus, jog 
kolegos anykštėnai gautų jiems pri-
klausančią padidinto atlyginimo dalį, 
šiuo blogu pavyzdžiu gali pasekti ir 
kitos savivaldybės“, –  “Lietuvos ži-
nioms” sakė R. Matulis. 

Vyriausybės atstovas nenori kiš-
tis

Birželio mėnesio Anykščių rajono 
tarybos posėdyje dalyvavęs Vyriau-
sybės atstovas Utenos apskrityje I. 
Umbražiūnas  emocingai aiškino, 
kad jis į kultūrininkų algų klausimą 
nesikiš. 

„Kultūros darbuotojų atlyginimų 
klausimas neatsispindėjo šių metų 
Anykščių rajono tarybos sprendime 
dėl biudžeto patvirtinimo. Jeigu ra-
jono Taryba nusprendė taip paskirs-
tyti kultūros darbuotojų lėšas, tai ji 
taip nusprendė. Ir jeigu kultūros dar-
buotojai mano, kad juos nuskriaudė, 
lai jie gina savo teises. Seimo narys 
skundžiasi Vyriausybėje ir dvi mi-
nisterijos rengia patikrinimus, tačiau 
aš linkęs laikytis nuomonės, kad 
savivaldybė tam ir yra, kad įgyven-
dindama savo funkcijas ir geriau-
siai žinodama, kaip finansuoti tam 
tikras sritis, priima sprendimus“, 

Anykščių kultūrininkams padės  
nebent premjeras

-  palaikymą rajono valdžiai Tarybos 
posėdyje išdėstė I. Umbražiūnas. 

Sergejus Jovaiša rado 
užtarimą Vilniuje

Priminsiu, jog Anykščių kultū-
rininkų algų klausimą pirmiausiai 
iškėlė jauniausia rajono Tarybos 
narė, Anykščių kultūros centro dar-
buotoja Gabrielė Griauzdaitė, ant 
savo kailio pajutusi algos mažėjimą. 
Kiti Anykščių rajono tarybos nariai 
į G. Griauzdaitės iškeltą problemą 
mojo ranka, o konservatorius Seimo 
narys Sergejus Jovaiša, prieš porą 
mėnesių apie kultūros darbuotojų 
atlyginimus kalbėjęs rajono Tarybos 
posėdyje, buvo vos ne nušvilptas. 
Tačiau S. Jovaiša rankų nenuleido 
ir dėl Anykščių kultūros darbuotojų 
pinigų kreipėsi į Vyriausybę. Birže-
lio pabaigoje Vyriausybės kancleris 
Alminas Mačiulis pasirašė štai tokio 
turinio raštą:  „Ministro Pirmininko 
pavedimu prašyčiau kartu su Anykš-
čių rajono savivaldybe iš esmės 
išnagrinėti Seimo nario Sergejaus 
Jovaišos rašte keliamą klausimą dėl 
kultūros ir meno darbuotojų atlygi-
nimams skirtų lėšų panaudojimo ir 
apie nagrinėjimo rezultatus bei pri-
imtus sprendimus informuoti Seimo 
narį Sergejų Jovaišą ir Vyriausybės 
kanceliariją.” 

Atsakymo į šį raštą kol kas nėra 
sulaukta. 

Direktorė bijo kreiptis į
teismą

Vyriausybės atstovas Utenos aps-
krityje I. Umbražiūnas, kalbėdamas 
rajono Tarybai, lyg ir aiškino, kad 
kultūrininkai, kurie mano, kad jiems 
neteisėtai neišmokama dalis algos, 
gali teisybės ieškoti teisme. Tuo tar-
pu Anykščių kultūros centro direkto-
rė Dijana Petrokaitė, kalbėdama su 
„Lietuvos žiniomis“, be užuolankų 
pripažino, kad į teismą nesikreips, 
nes bijo. „Galėtume savo teises ginti 
teisme. Tačiau esame savivaldy-
bės įstaiga, tad visi suprantame, ką 
reikštų bylinėtis su jos vadovybe“, 
– „Lietuvos žinioms“ kalbėjo D. Pe-
trokaitė. 

Anykščių kultūros darbuotojams 
algos netrukus didės. Meras Kęstutis 
Tubis birželio mėnesio rajono tary-
bos posėdyje informavo, kad Kul-
tūros ministerija birželio 15 dieną 
savivaldybei skyrė 65 000 eurų dy-
džio dotaciją, iš kurios 49 000 eurų 
skirti rajono kultūros darbuotojų 

užmokesčiui. Tačiau šios lėšos yra 
tolesnio planinio kultūrininkų atly-
ginimo „auginimui”. Kitaip tariant, 
ir padidinus anykštėnams algas – jie 
pagal algas neprisivys kitų Lietuvos 
savivaldybių kultūros darbuotojų.  

Seimo nariai susivienijo

Šiaip jau priešingose barikadų 
pusėse esantys anykštėnai Seimo 
nariai konservatorius S. Jovaiša 
bei „darbietis“ Ričardas Sargūnas, 
sprendžiant Anykščių kultūros dar-
buotojų algų problemą, stojo į tą 
pačią barikadų pusę. „Nesolidu“, –  
Anykščių rajono valdžios sprendimą 
sumažinti ir taip mažus kultūrininkų 
atlyginimus, įvertino R. Sargūnas. 
„Nenoriu vertinti, noriu tikėti, kad 
sveikas protas nugalės. Na, negali 
savivalda virsti savivale. Visi rajonai 
susitvarkė, kituose rajonuose tokia 
problema nekyla. O mes kažkokie 
unikalūs. Kol kas vaizdelis nekoks“, 
– „Anykštai“ kalbėjo R. Sargūnas.

S. Jovaiša „Anykštai“ kalbėjo, jog 
jis viliasi, kad Vyriausybė privers 
savivaldybę vykdyti jos nutarimus. 
„Ar tie žmonės, kurie vilkina, yra 
tvirtai įsitikinę savo teisumu? Tiek 
Vyriausybės atstovas, tiek savival-
dybė privalo ieškoti išeičių”, – kal-
bėjo S. Jovaiša. Jis stebėjosi, kad 
apskritai rajono vadovai sugebėjo 
sukurti visom prasmėm keistą si-
tuaciją. Pasak parlamentaro, algų 
neišmokėjimas kultūrininkams ir 
neteisėtas, ir kenkiantis savo rajono 
žmonėms. „Jei yra galimybė padėti 
savo žmonėms, reikia padėti. O čia 
atvirkščiai – kenkiama”, – kodėl ra-
jono valdžia šitaip elgiasi, S. Jovaiša 
teigia net nesuprantąs.

Priminsiu, jog Anykščių kultū-
ros centro direktorės D. Petrokaitės 
skaičiavimu, Anykščių kultūros dar-
buotojams algos nuo šių metų sau-
sio mažėjo vidutiniškai 36 eurais. 
Nuskriausti visų Anykščių kultūros 
įstaigų – kultūros centro, muziejaus, 
bibliotekos, menų centro darbuoto-
jai.

Anykščių kultūros darbuotojai 
negauna didesnių atlyginimų: ką 
daryti?

Mykolo Romerio universiteto 
profesorius, buvęs Anykščių me-
ras, dr. Saulius Nefas taip komen-
tuoja šią situaciją. „LR finansų 
ministerijos viceministro E. Žile-
vičiaus 2016 04 07 Nr. 1602715 
rašte teigiama, kad „Dėl kultūros ir 

Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša Anykščių kultūrininkų 
algų klausimą bando spręsti 
per Vyriausybę.

Seimo narys Ričardas Sar-
gūnas primena, kad savival-
da negali virsti savivale.

Vyriausybės atstovo Utenos 
apskrityje Imanto Umbra-
žiūno nuomone, skęstančių-
jų gelbėjimas yra pačių skęs-
tančiųjų reikalas.

meno darbuotojų darbo užmokes-
čio padidinimo nuo 2015 m. liepos 
1 d. Anykščių rajono savivaldybės 
pajamos padidėjo 85 316 eurų“. 
Tikimybė, kad viceministras klys-
ta, yra menka, nes šis žmogus Fi-
nansų ministerijoje dirba per 20 
metų. Bet, jei  tokio dydžio asigna-
vimai nepateko į rajono biudžetą 
ir gera valia Finansų ministerija jų 
ir dabar neperveda, telieka vienas 
kelias – rajono meras turi kreiptis 
į teismą ir teismo keliu gauti šiuos 
pinigus ir išmokėti darbuotojams. 
Taip bus įgyvendinta tai, kas buvo 
rašoma 2015 Lietuvos liberalų są-
jūdžio Anykščių skyriaus savival-
dos rinkimų programoje – „Kul-
tūros finansavimas privalo būti 
skaidrus ir pagrįstas“.  Kodėl taip 
nedaroma, sunku pasakyti?

Yra ir antras kelias, bet jis sudė-
tingesnis ir ilgesnis - į teismą gali 
kreiptis konkretūs kultūros įstaigų 
darbuotojai ar darbuotojų grupės. 
Pažeidimas akivaizdus – buvo mo-
komas didesnis atlyginimas ir staiga 
sumažėjo. Kodėl?  Bet tai jau būtų 
brandžios pilietinės visuomenės po-
žymis, nes tik tokios visuomenės 
piliečiai nesibaimindami gina savo 
interesus!!!

Bet yra ir trečias kelias, t.y., kad 
už kultūros darbuotojus tai kažkas 
padarytų, pav. rajono Tarybos na-
riai ar Seimo nariai (kiek pastebiu 
iš spaudos publikacijų, šį klausimą 
aktyviai kelia S. Jovaiša), kurių  
pareiga yra ATSTOVAUTI SAVO 
RINKĖJAMS. Puiki proga ne žo-
džiais, o darbais parodyti atstova-
vimą. Matyt, čia geriau būtų, nes 
jau yra susiformavusi tokia prak-
tika, kad būtų ginamas viešasis 
interesas. Juk kultūros darbuotojai 
yra viešojo sektoriaus darbuotojai 
ir teikia viešąsias paslaugas. Tam 
reikia kreiptis į prokurorą, nes Lie-
tuvos Respublikos prokuratūros 
įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta 
nuostata, kad prokurorai gina vie-
šąjį interesą, kai nustato teisės akto 
pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos 
asmens, visuomenės, valstybės 
teisės ir teisėti interesai, ir toks pa-
žeidimas laikytinas viešojo intere-
so pažeidimu, o valstybės ar savi-
valdybių institucijos, kurių veiklos 
srityje buvo padarytas teisės aktų 
pažeidimas, nesiėmė priemonių 
jam pašalinti arba kai tokios kom-
petentingos institucijos nėra.

 Taigi, kaip išspręsti šią nemalonią 
situaciją galimybių yra, reikia tik 
noro“, - komentuoja S. Nefas.

Buvęs Anykščių meras, dr. 
Saulius Nefas mato net tris 
išeitis iš susidariusios situa-
cijos

Skelbimai. UAB „Anykštos re-
dakcija“ priima skelbimus į šiuos 
laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
 „Utenos apskrities žinios“

Suoliukai. Ketvirtadienį vyskupo 
ir poeto Antano Baranausko skvere 
Anykščių komunalinio ūkio darbi-
ninkai senuosius sutrūnijusius suolus 
pakeitė naujais ąžuoliniais. Senieji 
suoliukai tarnavo nuo 1991–ųjų ir 
jau buvo supuvę, supleišėję. Reta 
moteris su vasarine suknele drįsda-
vo ant jų prisėsti. Naujieji suoliukai 
modernesni, yra galimybė juose pa-
sistatyti ir dviratį. Suoliukai kainavo 
4 703 eurus.

Baravykai. Anykščių krašto miš-
kuose savaitės pradžioje pradėjo 
dygti baravykai. Savaitės viduryje jų 
jau buvo galima nusipirkti Anykščių 
turguje. Maždaug kilogramas rink-
tinių baravykų kainavo nuo 13 iki 8 
eurų. Žinią paskleidus „Anykštos“ 
internete, grybautojai užplūdo miš-
kus. Pasak vieno bulvinį krepšį bara-
vykų prisirinkusio anykštėno, vakar 
ir užvakar miške grybautojų jau buvo 
daugiau nei baravykų, o vienas gry-
bautojas gyrėsi prisirinkęs 20 kibirų 
baravykų ir teigė daugiau grybauti 
neisiąs.  

Paslaugos. UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ įdiegė naujovę – mo-
kėtinų mokesčių už suteiktas paslau-
gas dydį galima padaryti bendrovės 
interneto svetainėje. Užsiregistravus 
sąskaita – pranešimas bus pateikia-
mas elektroniniu paštu arba SMS 
žinute. UAB „Anykščių šiluma“ jau 
kurį laiką internete registruotiems 
vartotojams tinklapyje pateikia visą 
informaciją apie jų šilumos bei karšto 
vandens suvartojimus, atsiskaitymus. 
Prasčiausiai kol kas elektroniniais ka-
nalais su vartotojais bendrauti sekasi 
UAB „Anykščių vandenys“. Tiesa, 
įstaigos interneto svetainėje jau ruo-
šiamas elektroninis deklaravimas.

Nedarbas. Anykščių rajone nedar-
bas siekia 9,6 proc. Lietuvos darbo 
biržos duomenimis, liepos 1-ąją Ute-
nos apskrityje situacija buvo geresnė 
tik Utenos rajone, kur nedarbas – 9,4 
proc.

Bedarbiai. Liepos 1 dieną Utenos 
teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriuje buvo registruoti 1457 bedar-
biai.

Vandalai. UAB „ Anykščių komu-
nalinis ūkis“ rajono Tarybos paprašė 
nurašyti keturias sudaužytas šiukšlių 
dėžes, kurios buvo pastatytos Anykš-
čių miesto viešosiose erdvėse. Visais 
atvejais buvo kreiptasi į Anykščių 
rajono policijos komisariatą kalti-
ninkams nustatyti. Nustatytas vienas 
kaltininkas, kuris atlygino žalą. Viena 
mieste stovinti šiukšliadėžė kainuoja 
227 eurus.

Eismas. Savivaldybės administra-
cija yra gavusi prašymą Anykščiuo-
se, K. Ladigos gatvėje, prie „Anykš-
čių vyno“ gamyklos, suformuoti 
vienos krypties eismą. Šį klausimą 
numatoma svarstyti Saugaus eismo 
komisijoje, kuriai vadovauja savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Rasalas.
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pirmadienis 2016 07 18

sekmadienis 2016 07 17

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Delfinai ir žvaigždės.
12.15 Pasaulio dokumentika. 
14.05 „Puaro“. N-7
15.45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. 
16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą).
16.15 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama..
21.00 „2 dienos Niujorke“. N-7
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Pasaulio dokumentika 
(k).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Pasaulio dokumentika 
(k).
0.35 „Puaro“ (k). N-7
2.15 Stilius (k). 
3.00 Delfinai ir žvaigždės (k). 

6.30 „Garfildas“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.

8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Nauji papūgos Kešos 
nuotykiai“.
10.00 „Na, palauk!“
10.10 KINO PUSRYČIAI 
„Mano tėtis keturkojis“. N-7
12.10 „Policijos akademija“ 
(k).
14.05 „Raudonplaukė Zora“.
16.00 Pričiupom!. N-7
16.25 „Medaus mėnuo Las 
Vegase“. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Žvaigždžių duetai.
22.30 „Nindzė žudikas“. N-14
0.20 „Viskas ore!“. N-14
2.25 „Kelyje 2. Alaus tenisas“ 

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bidamanų turnyras“. N-7 
7.30 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“. N-7 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kapitono Granto beieš-
kant“.. 
9.55 „Kamelotas“. N-7 
11.00 „Monstrų vidurinė“. N-7
12.30 „Nykštukas Nosis“. N-7
14.10 „Dručkiai“. N-7 
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
21.30 „Nesunaikinamieji“. 
23.40 „Tariamas žudikas“. 
1.20 „Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas“. N-14 

7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
7.30 Pasaulio galiūnų čempi-

onų lygos finalas Turkijoje (k). 
2015 m. 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Viena už visus“. N-7
10.05 Beatos virtuvė. 
11.00 „Gamtos stebuklas. 
Mažyliai“.
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
13.30 Už vaikystę (k). 
14.00 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.55 „44-as skyrius“. N-7
18.55 Pričiupom! (k). N-7
19.20 „Nuogas ginklas. iš poli-
cijos metraščių“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14
22.45 „Paskutinė naktis“. 
N-14
0.25 „Baimės kaina“ (k). N-14
2.30 „Jie“ (k). S
3.45 „Nuogas ginklas. iš polici-
jos metraščių“ (k). N-7
5.05 „Gamtos stebuklas. 
Mažyliai“ (k).

6.50 „Būrėja“ (k).
8.00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
8.55 „Sodininkų pasaulis“ (k).
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“.
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Šios vasaros valgiai.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeiminin-
kas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 

16.00 „Pasaulio burtininkai“.
17.00 „Trys muškietininkai. 
Karalienės deimantai“. N-7
19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Padėkos 
diena“. N-7
23.00 „ Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas“. S
0.45 „Laiko gijos“ (k). N-7
2.15 „Su kuo, po galais, aš su-
situokiau?“ (k). N-7
3.05 „Įdomiausi faktai apie gy-
vūnus“ (k).
3.50 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“ (k).
4.20 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k).
4.45 Šios vasaros valgiai (k).
5.15 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“ (k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).
8.00 Vaikų ir jaunimo populia-
riosios vokalinės muzikos festi-
valis „Laumės juosta 2015“.
9.20 Francas Šubertas. 
Kvintetas A-dur D667 
(„Forellenquintet“) fortepijonui, 
smuikui, altui, violončelei ir 
kontrabosui.
10.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).
10.35 Šventadienio mintys.
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk. 
11.30 Kelias į namus. Guoda 
Gedvilaitė (k).
12.00 ORA ET LABORA. 
12.35 Opera „Lohengrinas“.
16.00 Karinės paslaptys.
16.45 „Holodomoras. 

Genocido technologijos“.
17.45 Žinios (k).
18.00 „Varpų“ vakaras.
19.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė. 
21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 „Concerto Grosso Bach 
Plus“.
1.05 LRT OPUS ORE. 
2.15 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016.
3.00 Muzika gyvai (k).
4.15 LRT Kultūros akademija 

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Penktoji pavara (k).
7.55 KK2 (k). N-7
10.00 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. 
20.25 „Gyvenimas yra šven-
tas“. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis (k)
23.20 Nuo... Iki... (k). 
0.10 Penktoji pavara (k).
1.00 Ne vienas kelyje (k). 
1.25 Autopilotas (k). 
1.55 KK2 (k). N-7
4.10 Dviračio šou (k). 

6.50 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7
7.50 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7
12.00 Ekstremali žvejyba. N-7
12.30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje. N-7 
13.30 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Pragaro kelias“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.05 „Dantės viršukalnė“. 
N-7
21.30  žinios. 
22.30 Nakties TOP. 
23.30 „Vikingai“. N-14 
0.30 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14 

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Tigrų sala“.
11.00 „Didysis barjerinis rifas“. 
N-7
12.15 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7
13.20 Būk verslus.
13.50 „Mama detektyvė“. N-7
15.00 Žinios.
15.20 Ar žinai, kad...? 
15.25 „80-ieji“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Ar žinai, kad...? 
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 Žinios.
17.27 Ar žinai, kad...? 
17.30 „Pėdsakas“. N-7
19.30 „Mainai gamtoje“. N-7
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios.
21.27 Ar žinai, kad...? 
21.30 „24/7“.
22.30 „Antras šansas“. N-14
1.15 „Detektyvas Linlis“. N-7
2.50 „24/7“.

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai.
9.40 Premjera. Heidė.
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija.
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
11.25 Didysis Gregas. N-7. 
12.15 Savaitė. 
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 ko-
dėl?”. 
17.35 Klausimėlis.lt. HD.
17.50 Šiandien. 
18.20 Tarptautinės vyrų krepši-
nio rungtynės. Lietuva - Ispanija. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
22.15 Tanbachas - vieno kaimo 
likimas. N-14. 
0.05 Premjera. Gazos ašaros 
(subtitruota).
1.30 Senis. N-7. 
2.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
3.10 Klauskite daktaro. 
5.05 Rojus Lietuvoj. 

6.30 “Garfildas”. 
6.55 “Stebuklingi vaikai”. 
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 

11.50 Ant liežuvio galo. 
12.45 “Stebuklingi vaikai”. 
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. 
20.00 “Gyvenimo receptai”. 
N-7. 
21.00 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Absoliutus blogis. Išnykimas. 
N14. 
0.00 “Judantis objektas”. N-7. 
0.50 “Visa menanti”. N-7. 
1.40 “Ties riba”. N14. 

6.25 Kung Fu Panda. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
8.25 Monsunas. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 2 Barai. Išlikimo kovos. 
12.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
12.30 Slibinų dresuotojai. 
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 Naisių vasara. N-7. 
20.00 Svotai. N-7. 
21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14.
21.30 TV3 vakaro žinios
22.30 Didžiosios vestuvės. N-7. 
0.15 Skandalas. N-14. 
1.15 2 Barai. Gyvenimas greit-

kelyje. N-14. 

6.35 Sveikatos ABC televitrina. 
7.00 Drakula. Tikroji vampyro 
istorija (k).N-7. 
7.55 “Sudužusių žibintų gatvės”.
8.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
9.50 “Mistinės istorijos”. N-7. 
11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Farai. N14. 
21.30 Legionas. N14. 
23.15 Paskutinė naktis. N14. 
0.55 “Kultas”. N14. 
2.25 “Kalbame ir rodome”. N-7. 
3.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
3.50 Farai (k). N14. 
4.10 “Kalbame ir rodome”. N-7. 
4.55 “Mistinės istorijos”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
8.15 “Denis Vaiduokliukas”. 
8.40 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 

10.00 “Akloji”. N-7. 
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
10.00 “Sodininkų pasaulis”. 
10.35 “Eliza”. N-7. 
11.35 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.35 Būrėja. N-7. 
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
15.35 “Mentalistas”. 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 II. 
N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
0.55 “Karadajus”. N-7. 
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7. 
2.35 “Būrėja”. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7. 
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė. 
8.20 Laiko ženklai. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Mūsų miesteliai. Viduklė. 
1 d. 
13.00 Didysis Gregas 3. N-7. 
13.50 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba. 
14.40 Naisių vasara. 
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Neskubėk gyventi. 
17.05 Mokslo sriuba. 
17.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.00 Rusų gatvė. 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.45 Kultūrų kryžkelė. 

19.00 Septynios Kauno dienos.
19.35 Anapus čia ir dabar. 
20.30 Džesika Flečer (kart.).
21.20 Euromaxx. 
21.50 Dabar pasaulyje. 
22.20 Muzika gyvai. 
23.40 Didžioji Lietuva. 
0.15 ARTi. Karpiniai. 
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva. 
2.15 LRT Kultūros akademija. 
Šviesė Čepliauskaitė. 

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.... 
11.20 Valanda su Rūta. 
13.00 Už vaikystę (k). 
13.25 24 valandos (k). N-7. 
15.25 Gyvenimas yra šventas. 
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). 

 programa 
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7. 
8.00 Medikopteris. N-7. 
9.00 Nuo amato iki verslo.. 
9.30 Kobra 11. N-7. 
10.30 CSI Majamis. N-7. 
11.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
12.30 Naujakuriai. N-7. 
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Medikopteris. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7. 

18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI Majamis. N-7. 
20.00 Univeras. N-7. 
21.00 Rezidentai. N-7. 
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14. 
23.00 Pjūklas 5. S. 
0.50 6 kadrai. N-7. 
1.00 Comedy club. N-14. 
2.00 Naujakuriai. N-7.  

7.20 Kaimo akademija. 
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Platinos karštinė“. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
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. 
19.00 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.30 Rio 2016. Speciali laida.
23.40 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.10 “Miškinis”. N-7.
1.05 “Pėdsakas”. N-7.
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. liepos 16 d.

antradienis 2016 07 19

trečiadienis 2016 07 20

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
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 ko-
dėl?”. 
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 legen-
dų”. 
23.00 Atpirkimas. N-7. 
1.05 Senis. N-7. 
2.05 Emigrantai. 
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 Gyvenimas. 
5.05 Rojus Lietuvoj. 

6.30 “Garfildas”. 
6.55 “Stebuklingi vaikai”. 
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
11.50 Ant liežuvio galo. 
12.45 “Stebuklingi vaikai”. 

13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. 
20.00 “Gyvenimo receptai”. 
N-7. 
21.00 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Spąstai. N-7. 
0.30 “Judantis objektas”. N-7. 
1.20 “Visa menanti”. N-7. 
2.10 “Ties riba”. N14. 

 
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
8.25 Naisių vasara. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 TV Pagalba. N-7. 
12.00 Svotai. 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 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7. 
20.00 Svotai. N-7. 
21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Taika, meilė ir nesusipra-
timas. N-7. 
0.20 Skandalas. N-14. 
1.20 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14. 

6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
9.50 “Mistinės istorijos”. N-7. 
10.45 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Farai. N14. 
21.30 Dirbantys vyrukai. N-7. 
23.15 Legionas. N14. 
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7. 
1.50 “Kortų namelis”. N14. 
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7. 
3.25 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
4.05 Farai (k). N14. 
4.25 “Kalbame ir rodome”. N-7. 
5.05 “Mistinės istorijos”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
8.15 “Denis Vaiduokliukas”. 
8.40 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 
10.00 “Akloji”. N-7. 
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
10.00 “Sodininkų pasaulis”. 
10.35 “Eliza”. N-7. 

11.35 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.35 Būrėja. N-7. 
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
15.35 “Mentalistas”. 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 II. 
Keršto karuselė. N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
0.55 “Karadajus”. N-7. 
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7. 
2.35 “Būrėja”. 
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7. 
6.45 Tarptautinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Ispanija. 
8.20 Laiko ženklai. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Mūsų miesteliai. Viduklė. 
2 d. 
13.00 Didysis Gregas 3. N-7. 
13.50 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba. 
14.40 Naisių vasara. 
15.05 Padūkėliai marsupilamiai 
2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Neskubėk gyventi. 
17.05 Mokslo sriuba. 
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Bėdų turgus. 
19.35 Prokurorai. 
20.30 Džesika Flečer 2. N-7. 

21.20 Atspindžiai. 
21.50 Dabar pasaulyje. 
22.20 2 dienos Niujorke. N-7. 
24.00 Naktinis ekspresas. 
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva. 
2.15 Karinės paslaptys. 
3.00 Nuodėminga meilė. N-7. 
3.40 Neskubėk gyventi. 
4.30 Bėdų turgus. 
5.20 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
10.55 Dviračio šou. 
11.20 KK2. N-7. 
12.00 “Penktoji pavara”. 
12.50 Gyvenimas yra šventas. 
N-7. 
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). 

 programa 
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7. 
8.00 Medikopteris. N-7. 
8.55 Tavo augintinis. 
9.25 Kobra 11. N-7. 
10.30 CSI Majamis. N-7. 
11.30 Rezidentai. N-7. 
12.30 Naujakuriai. N-7. 
13.00 Paskutinis iš vyrų. N-7. 
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Medikopteris. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7. 
18.00 Gražuolė ir pabaisa. 
19.00 CSI Majamis. N-7. 

20.00 Univeras. N-7. 
21.00 Rezidentai. N-7. 
22.00 Dingti per 60 sekundžių. 
0.20 6 kadrai. N-7. 
1.00 Comedy club. N-14. 
2.00 Naujakuriai. N-7. 
2.20 Paskutinis iš vyrų.  N-7.
 

6.55 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Platinos karštinė“. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
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. 
19.00 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.30 Rio 2016. Speciali laida.
23.40 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.00 “Pėdsakas”. N-7.
1.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.
3.05 “Pėdsakas”. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 Specialus tyrimas. 
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 ko-
dėl?”. 
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija “Jėga”.
21.15 Stilius. 
22.05 Durys grindyse. N-14. 
24.00 Senis. N-7. 
1.05 Koncertas. “Tai, kas tikra”. 
2.40 Klausimėlis.lt. 
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 Gyvenimas. 

6.30 “Garfildas”. 
6.55 “Stebuklingi vaikai”. 
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
11.50 Ant liežuvio galo. 
12.45 “Stebuklingi vaikai”. 
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”.

14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. 
20.00 “Gyvenimo receptai”. 
21.00 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Širšių lizdas. N14. 
0.25 “Judantis objektas”. N-7. 
1.15 “Visa menanti”. N-7. 
2.05 “Ties riba”. N14.

 
6.25 Slibinų dresuotojai. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
8.25 Naisių vasara. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 TV Pagalba. N-7. 
12.00 Svotai. 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 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Svotai. N-7. 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto. 
22.30 Apelsinai. N-14. 
0.15 Raitelis be galvos. N-14. 
1.15 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14. 

6.55 Muchtaro sugrįžimas. 
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7. 

8.50 “44-as skyrius”. N-7. 
9.50 “Mistinės istorijos”. N-7. 
10.45 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Farai. N14. 
21.30 Infiltruoti. N14. 
0.15 Dirbantys vyrukai. N-7. 
2.00 “Mistinės istorijos”. N-7. 
2.50 “Kortų namelis”. N14. 
3.45 “Kalbame ir rodome”. N-7. 
4.30 Pagalbos skambutis (k). 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
8.15 “Denis Vaiduokliukas”. 
8.40 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 
10.00 “Akloji”. N-7. 
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
10.00 “Sodininkų pasaulis”. 
10.35 “Eliza”. N-7. 
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
13.35 Būrėja. N-7. 
14.35 “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 

15.35 “Mentalistas”. N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės II. 
Kruvinos dramos. N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
0.45 “Karadajus”. N-7. 
1.35 “Dvidešimt minučių”. N-7. 
2.20 “Būrėja”. 
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”.
5.05 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Nuodėminga meilė. N-7. 
6.45 Duokim garo! 
8.20 Laiko ženklai. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 11.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 
13.00 Didysis Gregas 3. N-7. 
13.50 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba. 
14.40 Naisių vasara. 
15.05 Padūkėliai marsupila-
miai 2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2.
16.20 Neskubėk gyventi. 
17.05 Mokslo sriuba. 
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Klauskite daktaro. 
19.35 Prokurorai. 
20.30 Džesika Flečer 2. N-7. 
21.20 Kelias į namus. 
21.50 Dabar pasaulyje. 

22.20 Elito kinas. Premjera. 
Paskutinis mūšis. N-14. 
23.55 Naktinis ekspresas. 
0.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva. 
2.15 Legendos. 
3.00 Nuodėminga meilė. N-7. 
3.40 Neskubėk gyventi. 
4.30 Klauskite daktaro. 
5.20 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. 
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). 

 programa 
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7. 
8.00 Medikopteris. N-7. 
9.00 6 kadrai. 
9.25 Kobra 11. N-7. 
10.30 CSI Majamis. N-7. 
11.30 Rezidentai. N-7. 
12.30 Paskutinis iš vyrų. N-7. 
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Medikopteris. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7. 
18.00 Lietuvos futbolo rungty-
nės. “Kauno Žalgiris” - Kauno 
“Stumbras”. 
20.00 Univeras. N-7. 

21.00 Rezidentai. N-7. 
22.10 Dviveidis. N-14. 
1.00 Comedy club. N-14. 
2.00 Paskutinis iš vyrų. N-7. 

6.55 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Platinos karštinė“. N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
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 “Delta”. N-7.
20.00 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.30 Rio 2016. Speciali laida.
23.40 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 “Miškinis”. N-7.
1.00 “Pėdsakas”. N-7.
1.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.
3.05 “Pėdsakas”. N-7.
3.45 “Jaunikliai”. N-7.
4.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. liepos 16 d.

ketvirtadienis 2016 07 21

penktadienis 2016 07 22

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
9.40 „Heidė“. 
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer 2“. N-7
11.25 „Didysis Gregas 3“. N-7
12.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 „Senis“. N-7
17.05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 
17.35 Klausimėlis.lt 
17.50 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.20 Tarptautinis vyrų 
krepšinio turnyras. Lietuva - 
Baltarusija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Žana d’Ark“. N-14
0.50 Trumposios žinios.
0.55 „Senis‘ (k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai (k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Nacionalinė ekspedicija 

„Nemunu per Lietuvą“ (k).

 
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
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 „Stebuklingi vaikai“ (k).
13.10 „Rožinė pantera“ (k). 
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo receptai“. 
N-7
20.30 Nuo... Iki...
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Bejėgis teisingumas“. N-14
0.00 „Judantis objektas“. N-7
0.50 „Visa menanti“. N-7
1.40 Sveikatos ABC televitrina 

6.25 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
8.25 „Naisių vasara“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Svotai“. 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 „Naisių vasara“. N-7 

20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Išminuotojų būrys“. 
N-14 
1.15 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
7.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ 
8.55 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.50 „Mistinės istorijos“. N-7
10.50 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. 
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „Arena“. N-14
23.20 „Vizas. Nojaus arkos pa-
slaptis“ (k). N-7
1.40 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
2.30 „Kortų namelis“. N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.00 „Vangelija“. N-7

11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.30 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Foilo karas. Eliza“. N-7
22.50 „Užkampis“. N-7
23.45 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ N-7 
0.35 „Karadajus“. N-7
1.20 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.10 „Būrėja“ (k). 
3.10 „Senojo Tilto paslaptis“.
4.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai.
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.20 Mūsų miesteliai. 
Žiežmariai. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas 3“ (k). 
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“ (k).
15.40 „Heidė“ (k).
16.05 „Šokių akademija“ (k).
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.

18.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016.
18.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 
N-7
21.20 IQ presingas. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Septyni nematomi žmo-
nės“. N-14
0.25 Naktinis ekspresas. 
1.00 Mokslo sriuba (k).
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.15 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016 (k).
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
N-7
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k).
4.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).

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). 

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 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. 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 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Taikinys #1“. N-14
1.15 Comedy club. N-14 
2.10 „Naujakuriai“. N-7 

6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“. N-7
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. 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 „80-ieji“.  N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 „Miškinis“. N-7
1.05 „Pėdsakas“. N-7
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.10 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 

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. 
12.15 Kelionės su “Istorijos 
detektyvais”. 
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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt. HD.
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo! 
22.40 Aušros kariai. N-14. 
0.20 Senis. N-7. 
1.20 Stilius. 
2.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 le-
gendų”. 
5.40 Klausimėlis.lt. 

6.30 “Garfildas”. 
6.55 “Stebuklingi vaikai”. 
7.25 “Rožinė pantera”. 

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
11.50 Ant liežuvio galo. 
12.45 “Stebuklingi vaikai”. 
13.10 “Rožinė pantera”. 
13.35 “Svajonių princas”.
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. N-7. 
21.10 Rožinės panteros su-
grįžimas. N-7. 
23.25 Neįtariamasis. N14. 
1.20 Urvas. N-7. 

 
6.25 Monsunas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7. 
8.25 Naisių vasara. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 TV Pagalba. N-7. 
12.00 Svotai. 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 Mulan. N-7. 
21.10 Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija. N-7. 
23.40 2 Barai. Naktis. S. 
0.10 Angelų miestas. N-7. 
2.20 Didžiosios vestuvės. 
N-7
. 

6.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 

7.55 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.50 “Laukinis”. N-7. 
9.50 “Mistinės istorijos”. N-7. 
10.45 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.55 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Mirties traukinys. N14. 
23.20 Kryžius. N14. 
1.10 “Mistinės istorijos”. N-7. 
2.00 “Kortų namelis”. N14. 
2.50 Mirties traukinys. N14. 
4.25 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Kas naujo, Skūbi-
Dū?”. 
8.15 “Denis Vaiduokliukas”. 
8.40 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 
10.00 “Akloji”. N-7. 
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.
10.00 “Sodininkų pasaulis”. 
10.35 “Eliza”. N-7. 
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
13.35 Būrėja. N-7. 
14.35 “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 
15.35 “Mentalistas”. N-7. 

16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14. 
23.05 SNOBO KINAS 
Nenuoramos. N14. 
0.40 “Karadajus”. N-7. 
1.35 “Dvidešimt minučių”. 
N-7. 
2.20 “Būrėja”. 
2.50 “Senojo Tilto paslaptis”.
3.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
5.00 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nuodėminga meilė. 
N-7. 
6.45 Tarptautinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Ispanija - 
Lietuva. 
8.20 Laiko ženklai. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
12 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas. 
13.00 Didysis Gregas 3. 
N-7. 
13.50 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 11.
14.15 Mokslo sriuba. 
14.40 Naisių vasara. 
15.05 Padūkėliai marsupila-
miai 2.
15.30 Heidė.
15.55 Šokių akademija 2 
(kart.).
16.20 Vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”. 
18.00 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
18.55 Muzika gyvai. 
20.30 Džesika Flečer 2. N-7. 
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 Dabar pasaulyje. 
22.20 Du gyvenimai. N-14. 
24.00 Naktinis ekspresas. 
0.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva. 
2.15 Legendos. 
3.00 Nuodėminga meilė. 
N-7. 
3.40 Neskubėk gyventi. 
4.30 IQ presingas. 
5.00 Septynios Kauno die-
nos. 
5.30 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 “Penktoji pavara”. 
11.55 Beatos virtuvė. 
12.45 Nuo... Iki... (k). 
13.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
14.30 Gyvenimas yra šven-
tas (k). N-7. 
16.00 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). 

 programa 
7.00 Viskas teisėta.  N-7. 
8.00 Medikopteris. N-7. 
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.25 Kobra 11. N-7. 
11.30 Rezidentai. N-7. 
12.30 Paskutinis iš vyrų. 

N-7. 
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Medikopteris. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7. 
18.00 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7. 
19.00 CSI Majamis. N-7. 
20.00 Univeras. N-7. 
21.00 Farai. N-14. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Slėptuvė. N-14. 
0.35 Nemirtingieji. N-14. 

 
6.55 Reporteris. Keliauk su 
“Reporteriu”. 
7.50 “80-ieji”. N-7.
8.20 “Moterų daktaras”. N-7.
9.20 “Pėdsakas”. N-7.
10.20 “Platinos karštinė“. 
N-7.
11.25 “Delta”. N-7.
12.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Pėdsakas”. N-7.
16.00 Žinios.
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 Reporteris. 
20.25 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 “Šikšnosparniai”. S.
1.05 “Bilietų kasa”. N-7.
2.55 “Šikšnosparniai”. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žo-
džius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

 (Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6.30 Rojus Lietuvoj. 
7.30 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai. 1 d. 
8.30 Girių horizontai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Beždžionių pasaulis.
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas sodas.
13.50 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7. 
15.40 Klausimėlis.lt. 
16.00 Žinios. 
16.15 Sveikinimų koncertas. 
17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”.
20.30 Panorama. 
21.00 “Antis” Trakų pilyje. 
22.40 Premjera. Italas. N-7. 
0.30 Pasaulio dokumentika. 
2.15 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7. 

6.30 “Garfildas”. 
6.55 “Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje”. 
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 “Ponas Bynas”. 

9.25 “Ponas Bynas”. 
9.50 Lydekai paliepus, man 
panorėjus.
10.20 KINO PUSRYČIAI 
Linksmuolis Baris ir disko kirmi-
nai.
11.55 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. N-7. 
13.40 Pričiupom!. N-7. 
14.40 Badis. 
16.25 “Gyvenimo šukės”. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 SUPERKINAS Katės ir 
šunys. N-7. 
21.10 Didžiosios motušės na-
mai 2. N-7. 
23.05 Visiškai slaptai. N-7. 
0.45 Neįtariamasis. N14.

6.30 Ančiukų istorijos. 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7. 
7.30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai. 
N-7. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Madagaskaro pingvinai. 
N-7. 
9.00 Kung Fu Panda.
9.30 Mes pačios. Vasara. 
10.00 Kamelotas.  N-7. 
11.05 Barbė ir rokenrolas. 
12.50 Madagaskaras. 
14.25 Draugės - priešės. 
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Didžiosios traktorių lenk-
tynės. N-7. 
20.30 Palikti sniegynuose. 
N-7. 
22.55 Pabėgti neįmanoma. 
N-14. 
1.20 2 Barai. Naktis. S. 
1.45 Mulas. N-14. 

3.20 Atleidžia tik dievas. N-14. 

6.25 Pričiupom! (k). N-7. 
6.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
7.40 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Pričiupom! (k). N-7. 
11.00 Europos galiūnų čempio-
natas Anglijoje. 2015 m. 
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 
13.00 FAILAI X. Šlymano įpėdi-
niai. Vokiečių Hanzos iškilimas.
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7. 
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”). N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 “44-as skyrius”. N-7. 
19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė. 
21.50 MANO HEROJUS 
Bėglys. N14. 
23.40 AŠTRUS KINAS 
Kambariokė. N14. 
1.15 “Kortų namelis”. N14. 
2.55 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7. 
3.45 Muzikinė kaukė (k).

6.50 “Akloji”. 
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
8.50 “Sodininkų pasaulis”. 
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
10.30 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”. 
12.00 “Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein”. 
12.30 “Šios vasaros valgiai”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Pasaulio burtininkai”. 
N-7. 
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Garbės 
klausimas. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimo vieta. Komisarė 
Lindholm. Druskos lavonas. 
N-7. 
22.40 “Laiko gijos”. N-7. 
0.00 “Magai”. 
1.00 Nenuoramos. N14. 
2.25 “Įdomiausi faktai apie gy-
vūnus”. 
3.10 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”. 
3.40 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”. 
4.05 “Šios vasaros valgiai”.

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus. 
7.45 IQ presingas. 
8.15 Duokim garo! 
9.45 Kultūrų kryžkelė. 
10.45 Krikščionio žodis. 
11.00 Kelias. 
11.15 LRT Kultūros akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma. 
12.50 Chameleonas. Vaidybinis 
filmas. 1, 2 s. 
15.00 Euromaxx. 
15.30 Tikri vyrai. 

16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.45 Premjera. Kinijos sko-
niai.
17.35 Žinios. 
17.50 IX paramos koncertas 
“Muzikinis linkėjimas”. 
19.10 Didžioji Lietuva. 
19.30 ARTS21. 
20.00 Mūsų dienos - kaip šven-
tė. 
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Jūros šventė 2009. 
0.15 Aušros kariai. N-14. 
1.50 IQ presingas. 
2.15 Atspindžiai. 
2.40 Rusų gatvė. 
3.15 Didžioji Lietuva. 
3.45 ARTi. Karpiniai. 

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 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). 
21.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Autopilotas. 
23.00 24 valandos (k). N-7. 
2.55 Bus visko (k). 

6.30 Bjauriausi darbai pasauly-
je. 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 Futbolo.TV 
11.30 ENEOS 1006 km lenk-
tynių startas. Tiesioginė trans-
liacija. 
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
15.00 ENEOS 1006 km lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 
16.00 Pragaro kelias. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7. 
18.00 6 kadrai. N-7.  
18.30 ENEOS 1006 km lenk-
tynės. 
19.00 Kelionė po koledžus. 
N-7. 
20.30 ENEOS 1006 km lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 
22.00 TV3 žinios.  
23.00 Pompėja. N-14. 
1.05 Slėptuvė. N-14. 

7.25 Šiandien kimba. 
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.
9.30 “Tigrų sala”. 
10.25 “Fandorino bylos. Puolęs 
angelas”. 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.
20.30 “Tigrų sala”. 
21.00 Žinios.
21.30 “Šetlando žmogžudys-
tės”. N-7.
0.00 “Įniršis ir garbė”. N-14.
2.00 “Laukinis pasaulis”. 
2.40 “Šetlando žmogžudystės
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(Atkelta iš 1 p.)
- Dabar neretai kalbama, rašo-

ma apie bendruomenių kūrimą. 
Ir Anykščiuose postringavimai šia 
tema trunka jau bene porą dešim-
tmečių.  Kaip manote, ar tai dau-
giau mada, ar būtinybė, aktualija? 

- Superaktualija. Kol kas dreifuo-
jam vis toliau vienas nuo kito, net 
– nuo tėvynės... Vartotojiška visuo-
menė bruka tokį bendravimą, kuris 
naudingas kišenei, pelningas. Moder-
niosios technologijos, daug ką fantas-
tiškai pagreitindamos, labai sėkmingai 
greitina ir susvetimėjimą. Tolstam, 
užsisklendžiam narveliuose, lendam 
į kompiuterius, nebesikalbam net su 
kaimynais...

Kaip kadaise reikėjo Sąjūdžio, taip 
dabar svarbus pilietinis susitelkimas tau-
tos išlikimo labui. Jeigu gyvensime dar-
nioje šeimoje, mažai kas ryšis amžiams 
su ja atsisveikinti ir nerti į nežinomybę. 
Dabar kaip niekad turime burtis krūvon! 
Globalizacija alsuoja į pakaušį... Tai pa-
saulinis procesas, kažkas panašaus į pa-
saulinį karą, jo mes nesustabdysim, bet 
pasiduoti be šūvio – jau garantuota mūsų 
identiteto pragaištis. Trumpai tarus, net 
pučiant nepalankiam vėjui, turime išlikti 
savimi, irtis į gimtąjį uostą! 

- Nuolat bendraudamas su skai-
tytojais, būdamas vienas Pasaulio 
anykštėnų bendrijos vadovų, ką 
manote apie anykštėnų bendruo-
meniškumą? 

- Kartais trykštu optimizmu. Juk 
labai intensyviai darbuojamasi, kalnai 
nuversti Anykščių labui – vadinasi, 
mums ne tas pat, kur gyvename, turi-
me daug vienminčių, „idėjos brolių“. 
Kaimiškose vietovėse garsinasi vis 
daugiau veiklių bendruomenių – iš 
to galėčiau daryti išvadą, jog kadaise 
mūsų bendrijos pasėta sėkla sėkmin-
gai sudygo; pagaliau nesvarbu, kieno 
dėka – svarbu, kad sudygo!  

Bet kai prisimenu, jog kasdien Lie-
tuvą palieka pilnas lėktuvas tautiečių, 
o tarp jų garantuotai esama ir anykš-
tėnų... Arba kai pasižiūriu, ką anykš-
tėnai rašo vienas apie kitą interneto 
portaluose, ūkiškai tarus – mėšlinose 
kiaulidėse... Paskui einu gatve, žiūriu 
į žmones – ir svarstau, kuris iš jų tas 
paršas? Jis juk savas, tikriausiai pažįs-
tamas, vaikšto kažkur šalia... 

Tomis akimirkomis manau, jog iki 
glaudžios bendruomenės mums – kaip 
iki Mėnulio! Ir pasidaro taip liūdna, 
kad jei galėčiau, tą pačią dieną nerčiau 
į kokią Naująją Zelandiją…

Ne pinigų lietuviams trūksta, o su-
pratimo ir jausmo, kad namie esi sa-
vas, reikalingas. 

- Tačiau daugelis kitų rajonų cen-
trų juodai pavydi Anykščiams! Tad 
gal neverta taip sielotis – tiesiog po 
truputį iriamės į priekį, ir to pakan-
ka?

- Viena yra pusdieniui atvažiuoti, 
perlėkti per parodų sales, takus, mu-
ziejus, kita – nuolat gyventi! Užjūriuos 
sutikta „naujalietuvė“, išgirdusi, kad 
mes atvažiavome tik pailsėti, pavydžiai 
atsiduso: „Tada jums Amerikoj viskas 
tik gražu...“ Gal todėl anykštėnai ir 
užrašė Šventosios krante „Čia gera su-
grįžti“, o ne „Čia gera gyventi“? 

Na, o jei skaičiuosim renginius – jų 
pas mus kaip grybų po lietaus. Ir kai 
kada tikrai labai kokybiškų, profesio-
nalių, iš jų tik mokytis ir mokytis. Ta-
čiau jei pažvelgsim iš bendruomenės 
interesų apkasų, „užsakomieji“ ren-

Norint Anykščiuose gerai jaustis -  
reikia juose negyventi

giniai, lygiai kaip ir renginiai dėl pro-
jektinio „paukščiuko“, suburia labai 
trumpam. Be to, kainuoja nemenkus 
pinigus, o juose paprastai dalyvauja 
saujelė tų pačių entuziastų, ir tai tik 
kaip žiūrovai ar klausytojai. Argi ne-
būtų smagiau, prasmingiau, jei daž-
niau ne tik žavėdamiesi plotume, bet 
ir patys dalyvautume, parodydami ką 
sugebam? 

Štai ne vienos šventės patirtis: kad 
jaunuomenei būtų linksmiau, mes di-
dingai braukšt jai dovaną – televizijos 
išpopintą ansambliuką! Honorarai 
– provincialo akimis žiūrint – fantas-
tiniai, o už ką? Jeigu taip patinka te-
levizijos produkcija – smarksokit sau 
į tuos televizorius, bet už ką atiduoti 
pinigėlius, taip reikalingus mūsų pa-
čių atžaloms, meno kolektyvams, jų 
ugdymui? 

Ar, tarkim, Miesto šventėje ant 
Šventosios kranto negalėtų koncertuo-
ti mūsų jaunimas, iš anksto deramai 
pasiruošęs – tada tikrai būtų ne kieno 
kito, o MŪSŲ MIESTO šventė. Ir – 
investicija į anykštėnų bendruomenę.

- Bendruomenė neįsivaizduojama 
be šauklių, vedlių. Be autoritetų, ku-
riais žmonės tikėtų, su kuriais būtų 
miela malonu įgyvendinti bendrus 
projektus, sumanymus. Ar turime 
tokių lyderių?

- Manyčiau, jog taip. Pirmiausia 
akys krypsta į mūsų kultūros įstaigų 
vadovus, dirbančius tikrai ne vien 
dėl algos, o iš pašaukimo. Stebiuosi 
jų energija, sumanumu, kūrybišku-
mu. Gaila tik, kad nūnai klestinčioj 
projektų sistemoj jie dažnai priversti 
veikti kiekvienas sau, žūtbūtinai ir kai 
kada net juokingai ginti savo žinybos 
mundurą. Jeigu jie dažniau jaustųsi ne 
konkurentai, o partneriai, laimėtų ne 
tik sava „firma“, bet ir visi anykštėnai: 
bendromis jėgomis, už bendras lėšas 
būtų įmanu įgyvendinti tikrai didingų 
ir ilgalaikių projektų!    

Bendruomenės daigai skleidžiasi ir 
be projektų, valstybės lėšų. Gan ne-
mažas pulkelis vienminčių kiekvieną 
pavasarį renkasi pas Vytautą ir Nijolę 
Bernatavičius, nešasi po tulpę, paskui 
renka laimėtoją, dalyvauja progra-
moje, kai kuriais požiūriais gerokai 
pranokstančioje tas, į kurias perkami 
nepigūs bilietai... Kurklių, Būgos ga-
tvių gyventojai, įkvėpti gydytojos L. 
Kaladienės, jau nežinau kiek metų 
kartu švenčia Jonines – su laužu, vai-
dilutėmis, vėlgi kūrybinga – jaunimo! 
– programa. Paakinti Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos, pastebimai buriasi Vil-
niaus gatvės gyventojai.  

Žavi mane ir J. Biliūno gimnazijos 
patirtis. Mačiau keletą mokytojo Arvy-
do Navalinsko režisuotų spektaklių, 
kuriuose vaidina ir mokytojai, ir mo-
kiniai, ir jų tėvai. Šauni kompanija! Ir 
aktoriams smagu, ir žiūrovams – visi 
juk pažįstami, savi. Man jų veikla pri-
mena šviesiųjų prieškario anykštėnų, 
kurių gyvenimus esu aprašinėjęs, 
laisvalaikį. Po darbo, po pamokų 
žmonės be jokio paraginimo ar atlygio 
rinkdavosi repetuoti, darėsi dekoraci-
jas, kartu vaidino ir šventė. 

Tai, žinoma, tik keli pragiedruliai, 
bet neabejoju, jog Anykščiuose esa-
ma ir daugiau panašių „kuopelių”, 
t.y. besikuriančios bendruomenės 
užuomazgų.    

- Kas, Jūsų nuomone, suviliotų bi-
teles, kad jos pačios skristų į spiečių? 
Trūksta, kaip lietuviai mėgsta saky-

ti, paraginimo? Įkvepiančių idėjų? 
Valdžios palaikymo? Dar kažko?

- Kartu švęsti, praleisti laisvalaikį – 
puiku. Tačiau kad atsirastų gyvybinga, 
kasdienė, o ne proginė bendruomenė, 
būtinas bendras tikslas ir darbas, kaip 
dabar sakoma – ilgalaikis projektas. 
Viena gera idėja gali pelnyti stebėtinai 
daug! Vos pagalvojęs apie tai, iškart 
atsimenu Kolumbijos mietelį, virtusį 
puodžių dirbtuvėmis ir nesibaigiančia 
keramikos gaminių muge. 

Prisimenu ir dailutį švarutį bavarų 
miestelį – Oberammergau. Kiekvie-
nas langas, balkonas, gėlynas jame 
pavydėtinai prižiūrėtas, išpuoselėtas. 
O įdomiausia – namų sienos ištapytos 
paveikslais, Biblijos, medžioklės sce-
nomis, pasakų ir buitinio gyvenimo 
motyvais, ornamentais. Ne namai, o 
parodų salės eksponatai! Ypač gausu 
kryžių, nukryžiuotųjų, šventųjų, - bet 
tai anaiptol nereiškia, kad čia įsikūrus 
religinė bendruomenė.

Oberammergau garsus visam pa-
sauly Kristaus Kančių spektakliais. Jie 
nežymiam kalnų miestukui atnešė ir 
šlovę, ir garantuotą uždarbį, ir morali-
nį džiaugsmą. Pasak istorijos, virtusios 
įspūdinga maro laikų legenda, mies-
telis išsigelbėjęs nuo baisiosios ligos, 
įsipareigodamas Dievui vaidinti tam 
skirtus spektaklius. Stebuklas įvyko, 
praėjusio amžiaus pradžioje miestelė-
nų sukurtame spektaklyje vaidino jau 
800 aktorių (visus vaidmenis atliko 
vietos gyventojai). Dabar kas 10 metų 
vykstančiuose „jubiliejiniuose“ spek-
takliuose dalyvauja gausybė svečių iš 
viso pasaulio.

Ir Oberammergau klesti! 
Bent aš, įkvėptas šio pavyzdžio, 

įsivaizduoju spalvingą ir didingą Min-
daugo karūnavimo ceremoniją ant 
Šeimyniškėlių ar Palatavio piliakalnio, 
kuriai būtų ruošiamasi ištisus metus ir į 
kurią suplauktų tūkstančiai žiūrovų...

- O ką galėtų pasiūlyti Pasaulio 
anykštėnų bendrija – kokių kon-
krečių ilgalaikių projektų, palankių 
bendruomenei kurtis? 

- Įsteigėme „Anykščių akademiją“, 
dvejus metus būrelius jaunuolių mo-
kėme gimtinės pažinimo. Aišku, vien 
tai mūsų jaunimo nesulaikys Anykš-
čiuose – būtinas kompleksas svertų, 
kurių dauguma – šalies valdžios vyrų 
ir moterų rankose. 

Ačiū Dievui, dar labai daug dalykų, 
kuriuos galime nulemti ir mes patys, 
elementarūs piliečiai. Štai mūsų ben-
drijos Anykščių kolegijai kilo mintis 
padovanoti miestui ilgalaikę dovaną 
– meniškas duris šv. Mato bažnyčiai. 
Tam turime retą galimybę: iš Anykš-
čių kilęs metalo plastikos virtuozas 
Romualdas Inčirauskas, sukūręs duris 
Telšių katedrai, sutiktų imtis šio istori-
nės reikšmės kūrinio. Kito tokio meis-
tro Lietuvoje nėra! 

Maniau, jog anykštėnai aiktels nuo 
susižavėjimo. Vargo ir nelaisvės lai-
kais mūsų seneliai, patys gyvenę šiau-
dastogėse gryčiukėse, per dešimt metų 
be jokių technikų sumūrijo didingą, 
aukščiausią Lietuvoje bažnyčią, tai 
ką mums reiškia durys?! Juolab, kad 
jos įamžintų Anykščių istoriją, bylotų 
vaikų vaikams apie mūsų bendruome-
nės dvasingumą. Kas kiek galės, tiek 
aukos, bet kiekvienas žinos, kad yra 
prisidėjęs prie Anykščiams svarbaus 
objekto...

O šventas naivume! Jau vos ne kitą 
dieną paskambinęs radijo žurnalistas 
pasiteiravo, kodėl mes kiršiname žmo-

nes: juk vieni anykštėnai nori ir gali au-
koti, o kiti – ne! Ir tai apie sumanymą 
sutelkti anykštėnus bendram kilniam 
reikalui… Tokia logika vadovaujantis, 
ir rašytojas, išleidęs knygą, supriešina 
žmones – nes vieni ją skaito, o kiti 
ne…    

Idėjos neatsisakėme. Tebus tai tes-
tas, kiek mes esam sąmoningi, subren-
dę piliečiai, ko esam verti.

- Idėją sugalvoti dažniausiai kur 
kas lengviau nei ją įgyvendinti... 
Juolab neįsakysi, kad žmogus da-
rytų tą, aną, nurodymų „iš viršaus“ 
laikai praėjo...

- Gryna teisybė. Reikia asmeni-
nės iniciatyvos, laiko, kantrybės. 
Bendruomenę įsivaizduoju kaip in-
krustaciją, kurioje kiekviena detalytė 
svarbi, nepakeičiama, tik jų visuma 
gali suspindėti visu grožiu, nušviesti 
kasdienybę. Ne paslaptis, jog dau-
gelyje rajonų centrų vakarais – gūdu 
kaip miške: nei kur eiti, nei ką veikti. 
Net pakelti bokalą alaus ramioj, jau-
kioj aplinkoj besišnekant su bičiuliu 
– kur? Kaip, tarkim, Čekijos, Angli-
jos, Vokietijos miesteliuose, grojant 
orkestrėliui, patefonui ar griežiant 
smuikui...

O kaip mums praverstų klubai! 
Tarkim: jaunimo, kolekcionierių, 
mezgėjų, žvejų, knygos bičiulių, 

politikos mėgėjų, keliautojų, besi-
mokančių svetimų kalbų, mados ar 
papuošalų kūrėjų, naminių gyvūnų 
augintojų ir t.t. Sakot, tai neįmanoma? 
Tokia įvairovė – mūsų miestely?! Gal 
ir atrodo neįmanoma, kai dažnas su-
kamės tik savo kieme, bet prieškary, 
nors gyventojų buvo perpus mažiau, 
vien žydų organizacijyčių veikė ke-
liolika, jei ne keliasdešimt... Bent 
man tai – įkvepiantis prisiminimas!

- Išeitų, pagrindo optimizmui 
dar esama? Net mūsų nacionaliniai 
bruožai – kiekvienas sau, protingas 
tik aš – įveikiami?

- Išties, kodėl mes tokie vienišiai, už-
sidarėliai? Ar tai ir nėra viena priežas-
čių, kad jaučiamės esą nelaimingiausi 
pasaulyje, geriam iki nuprotėjimo, 
žudomės? Net knygas rašome apie bū-
dus nusižudyti... O jeigu būtume tokie 
katalikai, kokiais dedamės, didžiosios 
dalies problemų išvis neturėtume! 

Labai neprošal prisiminti Die-
vą, bent kartais... Neseniai antrąsyk 
perskaičiau L. Tolstojaus „Išpažin-
tį“ – be galo protingas ir naudingas 
tekstas svarstantiems apie gyvenimo 
beprasmybę ir prasmę! Tuo noriu pa-
sakyti, jog mūsų bažnyčios, parapijos 
veiklai matau labai didelę ir šviesią 
perspektyvą.  

Dar viena sėkmingo bendruomenės 
kūrimosi sąlyga – vietos žiniasklaida. 
Geranoriška, kultūringa, tarnaujanti 
bendriems krašto žmonių interesams. 
Ir dabar ji nesnaudžia, tačiau kažkas 
turėtų iš esmės imtis būtent šio, vie-
nijančio vaidmens bei patriotinės at-
sakomybės. Provincijos intrigėlės juk 
greitai užgęsta, skandalėliai ataušta, ir 
mes vėl norim gyventi kaip garbingi 
žmonės, ar ne? 

O tuos interneto portalus, kuriuo-
se viešpatauja anonimai ir kurie kaip 
kormoranai teršia lizdą ir visą mišką, 
derėtų paprasčiausiai ignoruoti – geras 
skonis būtų nei jį juos rašyti, nei juos 
skaityti, nei apie juos kalbėti. Palaido-
kime, kaip sakoma, gyvus – ir tebūnie 
lengva jiems Anykščių žemelė!

-ANYKŠTA

šiupinys

Mokesčiai. Apie grynaisiais 
gautas paskolas ir dovanas, ku-
rios neprivalėjo būti deklaruo-
jamos, o sandoriai nepatvirtinti 
notaro, ir kurios buvo ar bus pa-
naudotos brangiam turtui įsigy-
ti, mokesčių inspekcijai pranešė 
32 Anykščių rajono gyventojai. 
Bendra deklaruota suma – 360 
tūkst. eurų. 27 Anykščių rajono 
gyventojai deklaravo beveik 255 
tūkst. eurų dovanojimo būdu 
gautų pajamų, dar 5 rajono gy-
ventojai – apie 105 tūkst. eurų 
pasiskolintų lėšų.

Rinkimai. Viešintų bendruo-
menė renka Garbės pilietį. Per 
pirmąjį rinkimų turą jo išrinkti 
nepavyko. Garbės piliečio rinki-
muose dalyvavo 53 rinkėjai. 23 
balsavusieji savo balsus atidavė 
už Viešintų bendruomenės pir-
mininko Vito Mykolo Zaikaus-
ko kandidatūrą. „Pagal Viešintų 
miestelio bendruomenės įstatus 
yra numatyta, kad išrenkamas 
kandidatas, surinkęs daugiau nei 
pusę balsavusiųjų balsų. Po vie-
nodą balsų skaičių (11 balsų) su-
rinko Antanas Abraškevičius ir 
Juozas Tvaskus. Likusieji kan-
didatai gavo nuo 0 iki 3 balsų. 
Todėl numatomas antras rinkimų 
turas.

Atstovai. Iš 140-ties UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
administruojamų daugiabučių 
namų tik 79 turi išsirinkę namo 
atstovus. 61 daugiabutyje iki 
šiol namo atstovai yra neišrink-
ti. Administratorius privalo kie-
kvienais metais organizuoti su-
sirinkimą dėl daugiabučių namų 
atstovo išrinkimo.

Pedikuliozė. Per 2011 – 2015 
metų laikotarpį užsikrėtusių ute-
lėmis Anykščių rajone padaugė-
jo 25 proc. 2011 metais užregis-
truoti 9 susirgimai, o 2015 m. 
– 12.

Tuberkuliozė. Anykščių rajo-
ne grėsmingai auga sergamumas 
tuberkulioze. Nuo 2011 metų su-
sirgimų skaičius šia liga rajone 
išaugo net 80 proc. 2011 metais 
užregistruoti keturi susirgimai 
tuberkulioze, o 2015 metais – 20 
susirgimų.

Muzika. Rugpjūčio 18 – 20 
dienomis Anykščiuose vyksian-
čiame nacionaliniame bardų 
festivalyje „Purpurinis vakaras“ 
skambės ne tik lietuviški, bet ir 
ispaniški ritmai. Atlikėjos Ro-
cio Ramos ir Maria Rozalen iš 
Ispanijos festivalyje žiūrovams 
pasirodys keliuose jo renginiuo-
se: pradžios koncerte miesto 
Vyskupo skvere bei abejuose 
didžiuosiuose koncertuose Dai-
nuvos slėnyje. Atlikėjos, kaip ir 
dažniausiai būdinga ispanų tau-
tybės žmonėms, išsiskiria emo-
cingumu, aistra, savo atlikimu 
geba uždegti net ir pasyviausią 
žiūrovą.

Turistai. Siauruko muziejus, 
matyt, pirmą kartą sulaukė turis-
tų iš egzotiškų salų – Filipinų ir 
Manilos.  

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 4 eurai, 
šeštadienio – 5 eurai.
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„Jaunystė – ji ateina, kol džiaugs-
mo namui plytų dar užtenka, proble-
mų sietai dienų nesijoja, gyvenimo 
negandų kodai neiššifruoti ir lemtis 
ramentais dar neparamstyta, kol kas-
dienybėje iki kelių dar neįklimpę, kol 
nervai ašutu aštriu nesuvešėję, o links-
mumai – ne trupiniais, bet kepalais 
dalinami, kol meilės žiedai skuban-
čio laiko žvilgsnio dar nepaliesti...“ 
– šventę pradėjo ir gimnazijos himną 
pakvietė sugiedoti šios mokyklos re-
žisierius Alvydas Navalinskas.

Išeinančius abiturientus sveikino ir 
gimnazijos direktorė Regina Drūsie-
nė: „Šiandien šventiška nuotaika, gė-
lės, besišypsantys veidai. Jau sugrą-
žinti vadovėliai ir lyg nebereikalingi 
guli sąsiuviniai su nebaigtu draugo 
šaržu šalia integralų ir istorijos datų. 
Jau tyli mokyklinis skambutis <...> 
156 jauni, laimingi žmonės, kurie 
šiandien išeina į naują gyvenimą. Jie 
veržlūs ir kūrybingi, ryškūs, visur 
suspėjantys, stebinantys savo gebė-
jimais, mokantys atidžiai klausytis, 
išgirsti ir suvokti esmę. Jūs – mūsų 
tikras pasididžiavimas. Dvidešimt 
abiturientų gimnaziją baigė vien de-
vintukais ir dešimtukais, trys iš jų 
egzaminų metu gavo šimtukus. Tai 
tikrai labai šauni laida... <...> Noriu 
palinkėti, kad jūs visada būtumėt ten, 
kur labiausiai būsit reikalingi – ten, 
kur reikia sėti gėrio sėklą, o gal tik 
atsiremti į jūsų petį, išgirsti raminantį 
žodį“.

Kaip ir buvo skelbta, abiturientų 

J. Biliūno abiturientai  
paliko savąją Itakę Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Antradienio vakare Anykščių J. Biliūno gimnazijos kiemelis klegėjo nuo šventiškai pasipuošusių 
abiturientų juoko, sveikinimo kalbų ir linkėjimų.

XX-ajai J. Biliūno gimnazijos dvyliktokų laidai buvo įteikti brandos atestatai.

Dvylikos metų darbo vaisiai – jau abiturientų rankose...

atestatų įteikimo ceremonijoje daly-
vavo ir Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis. Jis specialiomis padėkomis 
ir kvietimais į bardų festivalį „Pur-
purinis vakaras“ apdovanojo „šimtu-
kininkų“ mokytojas – anglų kalbos 
mokytoją Virginiją Kvedarienę ir 
informatikos mokytoją Loretą Dau-
gėlienę bei pačius „šimtukininkus“ 
- Gustę Jakimavičiūtę, Marių Maci-
jauską bei Tomą Mažvilą.

Dievo palaimos ir išminties gyve-
nime abiturientams linkėjo Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato parapi-
jos vikaras Nerijus Papirtis. Jis – jau 
penkerius metus dirbantis Anykščiuo-
se, nors kilęs iš Utenos – Anykščius 
vadino namais ir abiturientams linkė-
jo, kad ir kur juos gyvenimas nuneštų, 
nepamiršti savo krašto ir jį bent jau 
retkarčiais aplankyti. Abiturientams 
sėkmės linkėjo gimnazijos tėvų komi-
teto pirmininkas Rolandas Jurkėnas.

Išklausę sveikinimo kalbas, linkė-
jimus, nusifotografavę su atestatais 
rankose, visų abiturientų vardu apie 
jų laukiančią kelionę kalbėjo Austėja 
Šmigelskaitė ir Justas Beresnevičius. 
Graikų poeto Konstantino Kavafio 
eilėraštį „Itakė“ deklamavusi A. Šmi-
gelskaitė sakė: „Gimnazija tam tikra 
prasme yra ir visada bus mūsų Itakė. 
Čia prasidėjo kiekvieno šiandien čia 
esančio abituriento kelias. Būtent šią 
akimirką, kiekvienas, kaip Odisėjas, 
ruošiamės lipti į savo laivą, kuris 
dar turbūt daug metų nešios mus po 
pasaulį“. O J. Beresnevičius bendra-

mokslius nuramino: „Tvirtai tikiu, 
kad mūsų kelionės laivas sėkmingai 
įveiks klastingus vandenis, o jeigu ir 
pateks į grėsmingas audras, tai visada 
galėsime tikėtis kokybiško ir greito 
remonto. O tokio remonto patirties 
turi „Anresto“ vyrukai...“

Mokyklai dovanas įteikė abituri-
entų tėvelių atstovai bei ceremoni-
joje dalyvavusi ministro pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus patarėja Auksė 
Kontrimienė.

Po iškilmingo brandos atestatų 
įteikimo gimnazijos kiemelyje abi-
turientai švęsti išvažiavo į Taujėnų 
dvarą (Ukmergės r.). Klasicistinio 
stiliaus rūmuose susirinko apie du 
šimtus svečių – pobūvyje nedalyvavo 
gimnazijos vadovai, neatvyko ir dalis 
gimnazistų. 

Abiturientų vardu kalbėję Austėja Šmigelskaitė ir Justas Be-
resnevičius sakė, jog J. Biliūno gimnazija jiems liks pirmuoju 
uostu.

Gėlėmis turtingos išleistuvės...

Didžioji dalis 4f klasės mokinių gimnazijoje mokėsi vos dvejus 
metus.

Giedamas gimnazijos himnas... Abiturientai buvo šventiškai pasipuošę - kai kurios merginos atrodė kaip nuotakos, o Nerita Semaš-
kaitė, nepabijojusi apsirengti tautinio kostiumo, susilaukė ypač palankių vertinimų.
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tinklas

anykštėnai juokauja

Mano požiūris į pačias išleistuves 
keitėsi keletą kartų: pirmoje klasėje 
tai atrodė nepaprasto dydžio cere-
monija, kurioje pagerbiami ir aprau-
dami mokyklos užauginti patys pro-
tingiausi, žaviausi ir įsimintiniausi 
mokiniai (jei pasirodė, kad šneku 
lyg apie mirusius, tai nesijaudinkite 
- jie visi gyvi, o ašaros braukiamos 
iš liūdesio, jog nebebus kam laikyti 
visų keturių mokyklos kampų) tada 
atrodė, jog jų vietoje niekada nepa-
buvosim. Vėliau, maždaug dešimto-
je klasėje, per išleistuves kūnu lakstė 
šiurpuliukai - visi tokie gražūs, tokie 
mylimi, o mintis, kad jau visai grei-
tai būsime jų vietoje, žavėjo turbūt 
net labiau nei margaspalviai abitu-
rienčių suknelių šleifai. Ir galiausiai 
dvyliktoje klasėje, kai atėjo mūsų 
laikas tapti pačiais geriausiais ir my-
limiausiais, išleistuvės man neteko 
jokios prasmės: reformų, renovacijų 
ir visų kitų inovacijų suirutėje aš pa-
siklydau ir taip niekada nebeatradau 
tos savo mokyklos, į kurią pirmą 
kartą įžengiau prieš dvylika metų. 
Galiausiai visas buvusias iliuzijas ir 

O klasėje atrodys taip, kaip buvę...
Liepos 12 d. vyko Jono Biliūno gimnazijos 20-os abiturientų laidos išleistuvės. Tarp jų buvau ir 

aš. Atestato negavau, nes parašiau apeliaciją, tad mano darbas bus nagrinėjamas dar kurį laiką, bet 
kaip ten bebūtų, oficialiai aš vis tiek palikau mokyklą, o ji teisę mane pamiršti turės po maždaug 
metų (ateinančius mokslo metus dabartiniai trečiokai dar kurį laiką turėtų būti lyginami su mūsų 
laida). Na, bet arčiau esmės. 

laukimą, atrodytų, stipresnį nei Ka-
lėdų, pakeitė ironija. Išleistuvės tapo 
tik erzinančiu žodžiu, kuris visus 
jaudino kur kas labiau nei mane. Tai 
tapo dar vienos kovos su vėjo malū-
nais dalimi, o pats faktas, kad baig-
siu mokyklą, buvo nugrūstas toliau 
nei į antrą planą. 

Suknelę išsirinkau paskutinę die-
ną, per kurią spėjau dar keletą kartų 
persigalvoti - eisiu aš į išleistuves ar 
ne. Ir štai: 17-ta valanda, visi būriuo-
jamės mokyklos kieme, kur kadaise 
rikiavosi ir tie “dideli” žmonės. Kol 
kas jokių kirbuliukų, tik kojų skaus-
mas iš sportinių batelių peršokus į 
aukštakulnius. Nejaučiu ir tos lauktos 
brandos, kartkartėmis dar pagalvo-
ju, ar tikrai aš stoviu savo vietoje, ar 
neateis tie “dideli” žmonės ir mūsų 
neišvarys. 

Pasigirdus muzikai pradedame žy-
giuoti mokyklos vidinio kiemo link. 
Ten jau susirinkę visi tėvai, seneliai ir 
kiti giminaičiai, kurių tu neatpažįsti, 
mat jūs susitinkate tik per didžiąsias 
šventes. Visi pasitinka mus su šypse-
na ir fotoaparatų blyksėjimu. Galiau-

siai, šiek tiek papozavę, bet ne per 
daug - viskas turi atrodyti natūraliai, 
kad visi manytų, jog mes tiesiog tokie 
gražūs, ir žvilgsniu sutikę šeimynas 
bei draugus, atsisėdame į savo vietas. 
Pagaliau! Pagaliau mes sėdime ten, 
kur kadaise sėdėjo ir tie iškilūs „dide-
li“ žmonės - pirmose eilėse. 

Prasideda sveikinimo kalbos, kurių 
turinį gali nuspėti, jei čia nėra pirmas 
tokio pobūdžio renginys, kuriame 

lankaisi. Klausydama žodžių, kurie 
turėtų virpinti širdį, aš suprantu, kad 
visai niekas nepasikeitė - kaip ir pir-
moje klasėje mes klausome ne pačios 
kalbos, bet gaudome kiekvieną ne 
taip sukirčiuotą žodį ir perduodame 
žinią šalia sėdinčiam. „Tu girdėjai, 
kaip pasakė?!“ – tyliai prukštelime, 
mes nesižavime jaunesniųjų šokiais ir 
dainomis, tik žvilgčiojame į laikrodį - 
kada gi čia viskas baigsis, o pakviesti 
pasiimti atestatų, kaip ir pirmoje kla-
sėje, stojame kažkur į galą, už kažkie-
no nugaros, kad tik pasislėptume. 

Renginiui pasibaigus pradedame 
ieškoti savo šeimos ir draugų, kurie 
tave nustebins įteikdami tą puokštę, 
su kuria mojavo dar pačioje pradžio-
je, tau žengiant raudonu kilimu. Nuo-
traukos su gėlėmis - ir viskas turėtų 
būti baigta. Jokios nostalgijos - gal-
voje tik viena mintis, kaip greičiau 
nusiauti nepatogius batelius ir pėdkel-
nes, kurių per stebuklą nesuplėšiau, 
pakeisti džinsais. 

Nežinau, ar kam buvo įdomios 
mano rašliavos, bet kad jau pradėjau, 
tai jaučiu pareigą mintį ir užbaigti: 
po viso renginio išėjau iš mokyklos 
taip, kaip išeidavau kiekvieną dieną 
po pamokų, skirtumas tik tas, kad 
vietoje knygų rankose nešiau gėles 
ir kažkokį popierių, turėjusį atstoti 
atestatą, o ir minia, pro kurią turė-
jau prasibrauti, tarytum kažkur labai 
skubėčiau, buvo šiek tiek didesnė nei 
įprastai. Išėjau nesupratusi, kad aš čia 
nebegrįšiu. Ir tik parsiradusi namo, 
kai visas šurmulys ir džiaugsmai liko 
kažkur toli, suvokiau, jog vienintelis 
iš tiesų nepakitęs dalykas mano gy-
venime buvo laiko stoka – man, kaip 
tikrai mokinei, tikiuosi, jog ir būsimai 
studentei, pritrūko laiko. Ne paros ir 
ne valandos prieš egzaminą, bet bent 
keleto minučių, nes aš taip ir nespėjau 
ištarti: “Sudie!”...

Brigita RAMANAUSkAITĖ

* * *
 
  Psichiatrinės ligoninės kie-

me du pacientai, spoksodami į 
skrendantį lėktuvą, ginčijasi:

- Vyriausybinis
- Man atrodo, kad  paprastas 

keleivinis.
- Iš ko sprendi?
- Jeigu būtų vyriausybinis, tai 

priekyje ir užpakalyje skristų ir 
keli policijos automobiliai.

* * *

   Čiukčius giriasi žmonai:
- Aš apgavau taksistą
- Nejaugi? Kaip?
- Užmokėjau ir nevažiavau.

* * *

Parduotuvėje blondinės par-
davėjas teiraujasi:

- Kokio televizoriaus norėtu-
mėte - spalvoto ar nespalvoto?

- O tai turite ir spalvotų tele-
vizorių?

- Be abejo.
- Tai supakuokite man rožinės 

spalvos...

* * *

- Mamyte, jeigu neduosi pi-
nigų ledams, tai aš, kai važiuo-
sime troleibusu, tave vadinsiu 
senele!

* * *

- Kiek kainuoja šitas arklys?
- Čia ne arklys, ponia, o viš-

ta.
- Neturi reikšmės kas – aš 

sprendžiu pagal kainą...

* * *

  Laidotuvėse karstui įkandin 
bindzena ožys, o jam iš paskos 
– ilgiausia vyriškių virtinė.

  Nustebintas tokios gausios 
procesijos, praeivis klausia.

- Ką čia laidoja?
- Mano uošvę,-atsako juodu 

kostiumu apsirengęs vyras.
- Dėl ko ji mirė?-susidomėjo 

praeivis.
- Taigi, va, šitas ožys ją užba-

dė mirtinai...
- Klausyk, būk geras, išnuo-

mok tą ožį man bent vienai die-
nai,- maldauja praeivis.

- Argi nematai, kokia eilė jau 
susidarė ožio nuomai?

Savo mėgstamus anekdotus  
„Anykštos“ skaitytojams pa-
teikė muziejininkas, žurnalis-
tas Vytautas BAGDONAS.

Plaukiko Giedriaus Titenio žmona 
Arminta feisbuke skelbia galų gale 
pasiryžusi išbandyti vandenlenčių 
parko teikiamus malonumus.

„Dvejus metus čia sėdėjau ir žiū-

Plaukiko žmona negali  
neplaukti

rėjau, kaip kiti bando sau nusisukti 
galvas ir niekaip nesuprasdavau „nu 
dėl ko?”, o dabar nelabai suprantu 
„nu dėl ko aš tuos dvejus metus sė-
dėjau ir mąsčiau?“, - rašo A.Titenė.

Muziejininkui Raimondui 
Guobiui patinka moterys. Ypač 
egzotiškos išvaizdos moterys.

„Tai ne sapnas, ne dovana, ne 
iliuzija, ne vizija, tik viešnia iš 
kiek baugaus, bet netolimo pa-
saulio...“, - feisbuke įspūdžiais 
dalijasi R. Guobis.

Gidas, rajono Teresės Mike-
liūnaitės kultūros premijų lau-
reatas, kelių knygų autorius R. 
Guobis garsėja savo didele meile 
smetoninei Lietuvai, tautiškomis 
pažiūromis ir iki šiol yra... neve-
dęs.

Tai tik vienišiaus viešnia...

Pirmoje klasėje negalėjau patikėti, kad kada nors sulauksiu išleistuvių. 

Atestatas rankose - sulaukiau ir nepatikėjau, kad viskas baigėsi. 
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UAB 
„Anykštos 
redakcija“ 

gali 
paruošti

 ir 
atspausdinti

A3 
ir 
A4 

dydžio plakatus. 

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso automatines skalbimo ma-
šinas, televizorius, šaldytuvus kli-
ento namuose.

Tel. (8-689) 44559.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

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.

Statybos ir remonto darbai, sto-
gų dengimas, namų dažymas, 
skardinimo darbai ir kt. Darbus at-
lieka visame Anykščių rajone.

Tel. (8-685) 68182.

Atliekama vidaus apdaila, gip-
sas, dažymas, laminatas, fasado 
šiltinimas, dekoratyvinis tinkas.

Tel. (8-676) 48336. 

Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, įdėklų gamyba ir montavi-
mas, karkasinių pastatų statyba, 
pamatų įrengimas. 

Tel.: (8-603) 62258, (8-627) 25989.

Šiltina išorines pastatų sienas, 
pamatus. Tinkuoja, deda dekora-
tyvinį tinką. Dengia šlaitinius sto-
gus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

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

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

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu 

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

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

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.

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

Tel. (8-698) 46745.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

siūlo darbą
Baldų gamybos įmonei 

Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi: siuvėjas (-a) ir kiti darbuoto-
jai (-os).

Tel. (8-616) 93759.

Anykščių turizmo informacijos 
centrui reikalingas vairuotojas 
keleivių vežimui ir aptarnavimui. 
Reikalavimai: D ir E kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas; ne ma-
žiau kaip 3 metų panašaus dar-
bo patirtis.  Kontaktinis asmuo: 
Ramūnas Blazarėnas, tel. (8-674) 
58115, el. paštas: antic@zebra.lt.

Transporto įmonei Panevėžyje 
reikalingi vairuotojai darbui su 
užuolaidinėmis puspriekabėmis 
maršrutu Vokietija – Prancūzija; 
Vokietija - Italija. Darbas kadenci-
jomis. Tel. (8-699) 23747.

UAB “ALKOpakas”, plečianti vei-
klą, ieško staklių operatorių. CV 
siųsti arunas@alkopakas.lt

Transporto įmonei Ukmergėje 
reikalingi:

Autovežių ir vilkikų vai-
ruotojai darbui Europoje.

Autovežių vairuotojus be patir-
ties apmokome.

Darbas su naujais vilkikais ir 
puspriekabėmis.

Garantuojame geras darbo są-
lygas bei laiku mokamą darbo 
užmokestį.

erika@transorloja.lt
+37065680011

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

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.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės, valo 
griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina senas, apleistas pie-
vas. Didelę ir aukštą žolę bei ne-
didelius medelius paverčia mulču. 
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

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

Tel. (8-630) 10200.

Veža žvyrą bei įvairius krovinius 
iki 6 tonų savivarčiu. Taip pat par-
duoda stambias lapuočių atraižas 
ir malkas. 

Tel.(8-683) 57655. 

Automobilių kėbulų virinimas ir 
paruošimas dažymui.

Tel. (8-698) 37660.

Padės sėkmingai, saugiai ir 
aukščiausia rinkos kaina parduoti 
butą, namą, sodybą, žemę ir kitą 
nekilnojamąjį turtą. Perka nekil-
nojamąjį turtą. Sutvarko netvar-
kingus dokumentus. 

Tel. (8-643) 23889.

Dovanoja

Negiminingą porelę gražių su-
augusių dekoratyvinių triušių. 
Patelė juoda liūtagalvė, patinėlis 
kreminės spalvos.

Tel. (8-615) 18380.

kupiškis

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. rei-
kalingi:

- lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
- mechanizacijos dalykų profesijos mokytojas (su inžineriniu aukš-

tuoju arba aukštesniuoju išsilavinimu)
Informacija teikiama tel. (8-652) 68021 arba mokykloje

Direktorė

Portretas
„Anykštos“

redakcijoje Iš nuotraukos
darome portretus 

laidotuvėms
(iki A4 formato).

Nuotraukos 
su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.



SKELBIMAI 2016 m. liepos 16 d.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 710

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Austėja Šmigelskaitė, tel. 5-82-46,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-82-46.  
Maketuotoja Brigita Ramanauskaitė, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

parduoda

perka

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-676) 32443.

Plytinį pastatą (600 kv.m) 
Surdegyje, Anykščių r. 

Tel. (8-643) 23889.

Nebrangiai Kvarco g. esantį 
pusę žemės sklypo ir pusę namo.

Tel. (8-613) 68354.

Troškūnuose, Anykščių r. namą 
su pirtimi ir vandens telkiniu. 

Tel. (8-643) 23889.

Anykščiuose, Ramybės mikrora-
jone, 2 kambarių butą, 3 aukštas. 
Tel. (8-698) 03270.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Lapuočių malkas. 1-2-3 kaitru-
mo grupės. Atveža. 

Tel. (8-613) 11010.

Atpigo lietuviškų durpių briketai 
iš Šepetos.

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

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

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

VIŠTAITĖS! Liepos 21 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 

paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 

juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis viš-
taitėmis ir jaunomis kiaušinius pradėju-

siomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).  
Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, 
Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 

10.00, Piktagalyje 10.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-

gaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35, 
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose 

(prie turgelio) 11.00, Varkujuose 11.35 
Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, 
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 

14.40, Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 
15.00, Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 

15.25, Šeriuose 15.35, Svirnuose 15.50.

Nekilnojamasis turtas

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Padeda parduoti. Apmoka 
notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-684) 44444.

Padeda parduoti įvairų nekilnoja-
mąjį turtą, rinkos kaina. Atvyksta. 

Tel. (8-683) 32523.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automo-
bilius. Gali būti su defektais, neva-
žiuojantys. Atsiskaito vietoje, su-
tvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Skubus automobilių supirkimas.
Tel. (8-674) 04540.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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.

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.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

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

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

Tel. (8-629) 76267. 

PIGIAU - ribotam kiekiui! 
Beržo,uosio briketai nuo 79Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Karvę.
Tel. (8-620) 35448.

Karvę.
Tel. (8-381) 49849.

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

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.

Techniškai tvarkingą naudotą te-
leskopinį krautuvą MERLO P28.7

Tel. (8-641) 91011.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Keturvietį kemperį (namelį ant 
ratų). Kaina - 700 Eur. 

Tel. (8-614) 01206.

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

Skerdykla be tarpininkų - karves 
iki 1,25 Eur/kg, telyčias iki 1,30 Eur/
kg, bulius iki 1,50 Eur/kg. Greitai 
paima. 

Tel. (8-646) 57158.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Užsienio įmonė - buliukus ir mėsi-
nes telyčaites.

Tel. (8-680) 22009.

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.

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

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

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.

Raudonuosius serbentus. Didesnį 
kiekį gali paimti iš namų. Kalno 4, 
Anykščiai. 

Tel. (8-601) 21323. 



2016 m. liepos 16 d.

mėnulis

Vaigaudas, Danguolė, Faustas, 
Marija.

šiandien

liepos 20 d.

liepos 17 d.

liepos 18 d.

liepos 19 d.

birželio 18-20 pilnatis

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

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga.

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

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

anekdotas

oras

+26

+12

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė dvasiškai kovos su 
“Devilstone” festivaliu

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Įspūdingiausia mano maty-
ta juka žydi anykštėnės Vandos 
Vainauskienės sodyboje V. Ku-
dirkos gatvėje. Daugiau kaip 
dešimties metų amžiaus augalas 
žydi nebe pirmus metus, tačiau 
šiemet pirmą kartą užaugino dvi 
žydinčias viršūnes. V. Vainaus-
kienė negalėjo tiksliai pasaky-
ti jukos aukščio, tačiau manė, 
kad ne mažiau pustrečio metro. 
„Ji žiemoja namo viduje, - sakė 
moteris. – Įnešti prieš žiemą ir 
išnešti pasodinti pavasarį ją vos 
įstengia trys vyrai“, - šypsojosi 
V. Vainauskienė.

Anykštėnų gėlynuose veši viešnia iš 
Amerikos Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, Žvejų gatvėje, net septyniose sodybose vešlius žie-
dynus siūbuoja jukos. Jų tėvynė – saulėtoji Centrinė Amerika, o į 
mūsų kraštus, pasak vicemero, gamtininko Sigučio Obelevičiaus, 
šios puošnios gėlės atkeliavo praeito amžiaus pabaigoje, kai aki-
vaizdžiai žiemos tapo šiltesnės. Šių gėlių sodinukais gėlininkai da-
linasi, tad jos sparčiai plinta.

Kol juka pirmą kartą pražydo, 
teko laukti gal 5 – 6 metus.  

Anykštėnės Angelės Balčiū-
nienės sodyboje auga net kelios 
pluoštinės jukos. Pasak moters, 
jos pražysta tik ketvirtaisiais 
augimo metais. „Kiekvienais 
metais vis pražysta kita juka, vis 
kita  džiugina puošniais žiedais. 
Net ir nežydinti juka tiek vienu-
moje, tiek kitų gėlių apsuptyje 
atrodo išraiškingai, o ir žaliuoja 
ji visus metus lapų nemesdama. 
Žydinti juka – neabejotinai gėly-
no karalienė, aplinkiniai augalai 
gali būti tik jos svita“, - „Anykš-

tai“ sakė A. Balčiūnienė.
Žvejų gatvės gyventoja Vitali-

ja Meškauskienė rodė įspūdingą 
pernai žydėjusios jukos žiedyno 
nuotrauką. Šiemet ši gražuolė 
nežydėjo, tačiau žydėjo gerokai 
mažesnė. Pasak moters, Žvejų 
gatvės šlaitas yra dėkinga vie-
ta jukoms augti, nes čia daug 
saulės, neužpučia šiaurys. „Pas 
gyventojus paplitusios dviejų 
rūšių jukos, kurių viena nesun-
kiai peržiemoja vos pridengta, 
o antrąją, gerokai puošnesnę ir 
vešlesnę, jau reikėtų žiemai neš-
ti į patalpą, - sakė abiejų rūšių 
jukas auginanti moteris. - Juką 
per šalčius apklojau „kaldrom“, 
tai peržiemojo, tačiau šiemet ne-
žydi“. 

Didelė žydinti juka puošia am-
žinybėn išėjusio tautodailininko 
Stanislovo Petraškos sodybą.

Dar vienoje Žvejų gatvės so-
dyboje žydėjo net penkios jukos, 
tačiau bendrauti su žurnalistu 
sodybos šeimininkė nepanoro. 

Vieną iš Lenkijos parsigabentą 
juką savo botanikos sode Trau-
pyje augina ir S. Obelevičius, 
tačiau šiemet ji nežydi. 

Dėl kuplios viršūnės juka daž-
nai pavadinama palmine lelija, 
tačiau  tai nėra palmė, nors savo 
tėvynėje šis medėjantis auga-
las užauga iki 4 metrų aukščio. 
Priskaičiuojama 40 jukų rūšių. 
Beje, viena kaunietė juką augina 
jau 26 metus ir augalas kasmet 
apsipila žiedais. Į pakalnutės pa-
našius jukos žiedus, sako, kad 
paskrudintus galima ir valgyti, 
tačiau anykštėnai jukos valgyti 
nebandė, žiedais tik grožisi.

90–metė Žvejų gatvės gyventoja Aldona Matuliauskienė, tekste 
minimos Vitalijos Meškauskienės mama, prie žydinčios jukos. 

Bene seniausia ir įspūdin-
giausia Vandos Vainauskie-
nės juka šiemet džiugina dvi-
gubu žiedynu. 

Autoriaus nuotr. 

Šiemet vėl štai miesto šone
Vyks projektas „Devilstone“.
Aplankys vėl, jei neklystu,
Daug jaunųjų metalistų.
 

Būgnai muš, gitaros gros
Ir nuo scenos pariaumos
Apie mirtį, zombių gaują
Dar kažką vis apie kraują.
 

Sako, šiemet vėl lyg tyčia
Bus kažkas ir prieš bažnyčią.
Ims rožančių ir škaplierius –
Išvaikys tuos kavalierius.
 

Dvasiškai ji
Prieštaraus
„Devilstone“
Galą gaus.

Žmogelis prieina prie picerijos. 
Mato užrašą:  TIK ŠIĄ SAVAI-
TĘ! PIRK 2 PICAS, 4 GAUSI 
NEMOKAMAI!!!

 Tada šalia perskaito: ,,P.S pa-
siūlymas negalioja nuo antradie-
nio iki sekmadienio. Pirmadie-
niais nedirbame!

***

- Ar tau kas nors sakė, kad tu 
labai graži?

- Tu būsi pirmas.
- Ne, nebūsiu.


