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Anykščių – Panevėžio apygardoje 
varžysis septyni kandidatai
Anykščių – Panevėžio apygardoje per spalio 9-osios rinkimus varžysis 7 kandidatai. Registraciją rinkimams buvo pradėjęs ir aš-

tuntasis kandidatas – Arūnas Liogė, tačiau šią savaitę jis pareiškė nekovosiantis dėl Seimo nario mandato. Pretendentų registracijos 
ir dokumentų tikslinimo terminas pasibaigė, tad situacija nebeturėtų keistis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmininkai. Išrinkti visų 46 
Anykščių-Panevėžio rinkimų 
apygardos apylinkių komisijų 
pirmininkai. Dviejų iš keturių 
Anykščių miesto rinkimų apy-
linkių pirmininkų pareigos atite-
ko socialdemokratams, po vieną 
– „darbiečiams“ ir konservato-
riams.

Mažiau. Šiais mokslo metais 
Anykščių rajono mokyklose pra-
dinukų iš viso turėtų būti 640, o 
abiturientų – 198. Praėjusį rugsė-
jį pradinukų iš viso buvo 700, o 
dvyliktokų – 208.

Knyga. Šiomis dienomis pasi-
rodysiantis Utenos regionui skir-
tas kultūrinis Utenos kraštiečių 
žurnalas “Indraja” net penkis pus-
lapius skyrė „Anykštos” žurnalis-
to Vidmanto Šmigelsko knygos 
„Kur skraido liūdesio lėktuvai” 
pristatymui. „Utenos dienos” lei-
džiamas žurnalas spausdina inter-
viu su autoriumi, bei ištrauką iš 
knygos. Interviu su V.Šmigelsku 
šiomis dienomis išspausdino ir 
portalas aina.lt bei keliolika Lie-
tuvos rajonų laikraščių. „Kur 
skraido liūdesio lėktuvai” par-
duodama Lietuvos „Pegaso“ ir 
„Vagos” knygynuose, knyga yra 
ir Anykščių „Pegase“.

Žaidimai. Naujai atidarytam 
europub‘ui „Seklyčia“ vadovau-
janti rajono Tarybos narė, kon-
servatorė Gabrielė Griauzdaitė 
teigia, kad viešojo maitinimo įs-
taigoje ypatingo dėmesio ir pasi-
sekimo susilaukė vaikams skirta 
žaidimų vieta. Iki šiol vaikams 
skirtų erdvių Anykščiuose vei-
kiančiose viešojo maitinimo įstai-
gose nebuvo. Maža to, Anykščių 
rajono valdžia mieste iki šiol ne-
sugeba įrengti normalios mažie-
siems anykštėnams skirtos žaidi-
mų aikštelės.

Vynas. Natūralaus vaisių vyno 
gamintoja bendrovė „Anykščių 
vynas“ šiemet vien Lietuvoje su-
pirko 100 tonų juodųjų serbentų 
vynui spausti. Juodųjų serbentų 
vynas yra pats populiariausias 
gėrimas iš bendrovės gaminamų. 
Per metus „Anykščių vynas“ pa-
gamina apie 3,05 mln. litrų vyno. 

Varžybose dėl Seimo nario mandato aiškūs visi jų dalyviai.

Štai anūkas Landsbergis pa-
reiškė, kad Lietuvai buvusio Pe-
dagoginio universiteto neberei-
kia. Sutinku. Nereikia. Ir rinkimų 
nebijau. Aš jau baigęs. 

Iš kitos pusės, vyresnių kartų 
seniai įrodyta, kad Lietuvai daug 
ko nereikia. Sakykim, Mažeikių 
naftos ar Ignalinos atominės.

Linas BITVINSKAS

„Telšių apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Kriminalinės po-
licijos nusikaltimų tyrimo dienomis 
kaltinamasis, būdamas apsvaigęs 
nuo alkoholio ir norėdamas jo įsigy-
ti dar, pažįstamų Kražių gyventojų 
prašė paskolinti pinigų, o jų negavęs 
ar gavęs per mažai, itin žiauriai nu-
žudė jas. Skirtingomis dienomis kal-

Kražių skerdikas pakaltinamas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiaulių apygardos prokuratūra Šiaulių apygardos teismui per-
davė baudžiamąją bylą, kurioje Kelmės rajone esančiame Kražių 
miestelyje gyvenusių keturių moterų nužudymu ir plėšimu kalti-
namas 58-erių metų Rimantas Bekintis. Ekspertai nustatė, kad iš 
Svėdasų kilęs ir prieš trisdešimt metų senutę Svėdasų seniūnijos 
Aulelių miške nužudęs R.Bekintis yra pakaltinamas.

tinamasis įsiprašydavo į pažįstamųjų 
namus, kur bandydavo gauti pinigų. 
Moterys sakydamos, kad neturi pa-
skolinti pinigų ar paskolindamos tik 
kelis eurus, tapo plėšiko aukomis 
jų pačių namuose. Paskutinę dieną 
nukentėjusiąja tapo ir jau pas nužu-
dytąją norėjusi apsilankyti socialinė 
darbuotoja. Ji nužudytosios senolės 

namuose aptiko pinigų ieškantį R. 
Bekintį ir pati tapo žiauraus nusi-
kaltimo auka. Tą pačią dieną arti-
miesiems pasigedus į skambučius 
neatsiliepiančių moterų, buvo aptikti 
žiauraus nusikaltimo padariniai. Po 
šių įvykių sulaikytas įtariamasis savo 
kaltę pripažino.” – rašo portalas lry-
tas.lt. R.Bekinčiui gresia kalėjimas 
iki gyvos galvos. 

R.Bekintis teisėsaugininkams aiš-
kino, kad 2007 m. dar nužudė vyrą, 
o 2012 m. - moterį. Tačiau kaltinimai 
dėl šių dviejų žmogžudysčių jam ne-
bus pareikšti, nes tokių žmogžudys-
čių … nėra buvę.

R.Bekintis teistas mažiausiai 12 
kartų. Apie Svėdasų žmogžudystę 
jis pasigyrė kameros draugams už 
kitus nusikaltimus sėdėdamas kalėji-
me. Atliekant tyrimą išsiaiškinta, kad 
1984-aisias R.Bekintis 85-erių metų 
močiutę nuvedė į mišką, spygliuota 
viela pririšo ją prie medžio. Auka ste-
bėjo, kaip žmogžudys jai kasa duobę. 
Iškasęs duobę, R.Bekintis močiutei 
tvojo kastuvu per galvą. 

Rimantas Bekintis dienos šviesos nebeturėtų išvysti.   delfi.lt. nuotr.

Tęstinumas 

Muzikantas 
Ramūnas 
Šiaučiulis
svajoja apie 
teatro sceną

Vyksta 
pomidorų 
karas

Anykščių kempingą randa
ir užsieniečiai

Trečią sezoną prie Šventosios 
kairiojo pėsčiųjų ir dviračių tako 
dirbančiam kempingui „Po žvaigž-
dėm“ Valstybinis turizmo departa-
mentas suteikė trijų žvaigždučių 
klasę. 

šiupinys
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spektras

Pasak tyrinėjimus atliekančios 
bendrovės direktorės, Nekilno-
jamų kultūros paveldo objektų 
vertinimo ekspertės  Reginos 
Žukauskienės, rūmų likimu su-
sirūpinta laiku. „Rūmuose buvę 
3 rekonstrukcijos, vienas dažų 
sluoksnis yra aliejinis, kuris ne-
leido „kvėpuoti“ po juo esantiems 
sluoksniams, - pastebėjo R. Žu-
kauskienė. – Neigiamai rūmus 
paveikė besikaupianti drėgmė.  
Atidengiame dažų sluoksnius ir 
jau pastebime, kad pradinis rūmų 
dekoras buvęs puošnus. Tuo pačiu 
tyrinėsime ne tik sienų, bet ir kitų 
vidaus ir išorės architektūrinių 
elementų spalvines gamas“.

Dvaro sodybos rūmuose yra 

Rūmų polichrominiai 
tyrimai kainuos 17 tūkst. eurų

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Raguvėlės dvaro sodybos XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžio-
je statytuose rūmuose, galima sakyti, prasidėjo darbai, po kurių, 
tikėtina, rūmai atgaus savo pirmykštį, puošnų ir ištaigingą vaiz-
dą. Rūmuose polichrominius tyrimus atlieka kauniškė bendrovė 
„Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“. Atlikus 
šiuos ir kitus tyrimus, prasidės rūmų restauracija. 

didelė salė ir 17 kambarių. Pasak 
R. Žukauskienės, polichrominius 
tyrimus žadama baigti iki spalio 
mėnesio.

Dvaro paveldėtoja Alvilina 
Rimševičienė sako, kad rūmų bū-
klė yra avarinė ir džiaugiasi tuo, 
kad jų likimu susirūpino Anykš-
čių rajono meras ir Kultūros pa-
veldo departamentas. „Tik po-
lichrominiai tyrimai kainuos 17 
tūkstančių eurų, kuriuos mokės 
dvaro paveldėtojai, - pastebėjo 
A. Rimševičienė, pasidžiaugusi, 
kad dėl dvaro restauracijos į Ra-
guvėlę buvo atvykę ir architektai. 
– Rūmų restauracija ne mūsų jė-
goms, tad atlikus tyrimus prašy-
sime valstybės paramos“. 

Raguvėlės dvaro sodybos paveldėtoja Alvilina Rimševičienė 
džiaugiasi, kad pagaliau avarinės būklės sulaukusiuose rūmuo-
se prasidėjo tyrimai, nutiesiantys kelią jų restauravimui. 

Autoriaus nuotr.  

Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos priežiūros inspekcija 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
paprašė panaikinti Anykščių savi-
valdybės administracijos A.Juškai 
išduotą statybos leidimą bei paša-
linti statybų padarinius. Vis dėlto 
Valstybinei teritorijų planavimo 
ir statybos priežiūros inspekcijai 
ir A.Juškai pavyko pasirašyti Tai-
kos sutartį, pagal kurią ūkininkas 
įsipareigojo iškelti šiltnamius, 
kai valstybei prireiks po šiltna-
miais esančio kvarcinio smėlio. 
Anykščių rajono apylinkės teis-
mo teisėja Zita Gavėnienė teismo 
sprendimu patvirtino Taikos su-
tartį, tačiau nespėjus jai įsiteisėti 
buvo gautas trečiosios šalies – AB 
„Anykščių kvarcas“ – skundas. Šį 
skundą apeliacine tvarka nagrinės 
Panevėžio apygardos teismas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

R.Staponaitis prie kviečių lauko 
tykojo šernų, o atėjo vilkas. Prieš 
kurį laiką Traupio medžiotojas 
savąjį vilką taip pat sumedžiojo 
atsitiktinai. Priminsime, kad ra-
jono medžiotojams šauti į vilkus 
išduoti vardiniai leidimai. Tad ne 
kiekvienas medžiotojas, pamatęs 

Nušautas antras vilkas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Viešintų medžiotojų klubo medžiotojas Ramūnas Staponaitis 
praėjusią savaitę nušovė vilką. Tai jau antrasis Anykščių rajono 
medžiotojų šią vasarą nušautas plėšrūnas. 

vilką, turi teisę į jį šauti. Anykščių 
medžiotojams šiais metais leista 
sumedžioti 4 vilkus.

Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Rimantas 
Pečkus „Anykštos“ paklaustas 
nuomonės apie sėkmingą šių metų 

vilkų medžioklę sakė, jog galimi 
du niuansai - gali būti, kad dviems 
medžiotojams labai pasisekė, jie 
atsidūrė laiku ir vietoje, bet galbūt 
vilkų tiek daug priviso, kad kur 
eisi, ten juos sutiksi. 

Priminsiu, kad pernai Anykščių 
rajone nebuvo nušautas nė vienas 
vilkas. Pernai ir šiemet vilkai su-
draskė po keliasdešimt Anykščių 
rajono ūkininkų avių.

2015 metais Anykščių medžioto-

jams nušauti vilkų nepavyko, 2014 
metais Viešintų medžiotojų klubo 
vyrai sumedžiojo du vilkus. 

R.Pečkus pasakojo, kad vie-
nas Viešintų ūkininkas kombainu 
pjaudamas javus matė, kaip vil-
kas nusivijo stirną, prabėgo visai 
netoli kombaino. Ūkininkas pa-
skambinęs medžiotojui, kuris turi 
teisę šauti į vilką, o kol šis atvyko 
– krūmuose buvo tik tai, kas liko 
iš stirnos...

Vyksta pomidorų karas
Ūkininkas Audrius Juška, gavęs ES paramą, pradėjo naujų 

šiltnamių statybas nuosavoje žemėje, kurios gelmėse kvarcinio 
smėlio klodai. Tuo pat metu kaip statybos vyksta ir teisminiai 
procesai.

Apygardos teismas spręs ar palik-
ti galioti Anykščių apylinkės teis-
mo sprendimą dėl Taikos sutarties 
patvirtinimo arba vėl bylą grąžins 
apylinkės teismui nagrinėti iš es-
mės.

Panašu, kad A.Juška atsidūrė 
ypač keblioje situacijoje – jį spau-
džia ES lėšų įsisavinimo terminai, 
todėl šiltnamių statybos vyksta, 
nors teismas gali priimti sprendi-
mą juos nugriauti.      

Šiuo metu A.Juškos šiltnamiai 
užima 4 ha plotą. Naujai statomi 
šiltnamiai – didesni, jie užims 6 
ha. AB „Anykščių kvarcas“ atsto-
vai neslepia, kad jiems šiuo metu 
po šiltnamiais esantys kvarcinio 
smėlio klodai nėra reikalingi. Ta-
čiau dabar eksploatuojamo kvar-
cinio smėlio karjero klodai turėtų 
būti iškasti per 15-20 metų.  

Dėl šiltnamių, po kuriais yra kvarcinio smėlio klodai, statybų 
vyksta teisminiai procesai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Automobilis „Renault Mas-
ter“, vairuojamas 55 metų vyro, 
tiesioje įkalnėje prasilenkdamas 
susidūrė su dviratininku.

Anykščiuose žuvo 
dviratininkas

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose mirė automobilio partrenktas dviratininkas. Ava-
rija įvyko ketvirtadienį 13 val. 20 min. Mindaugo gatvėje, kelio 
Anykščiai-Kurkliai-Balninkai-Želva 1-ame kilometre.

Partrenktas 65 metų Anykščių 
seniūnijos Šlavėnų kaimo gy-
ventojas patyrė sužalojimų. Apie 
17.30 val. jis mirė ligoninėje.

Tai jau nebe pirma nelaimė 
šiame kelyje, kai nukenčia dvi-
ratininkai. Liepos 17 dieną 4,6 
kilometre, automobilis, vairuo-
jamas blaivaus 1977 metais gi-
musio vyro, partrenkė staiga iš 
autobusų stotelės išvažiavusį  
1962 metais gimusį dviratininką. 

Tąsyk dviratininkas atsipirko tik 
sužalojimais.

Kelias Anykščiai – Kurkliai – 
Balnininkai – Želva tapo labiau 
pavojingas po to, kai atidarytas 
Medžių lajų takas – čia automo-
bilių eismas tapo gerokai inten-
syvesnis.

Nesureikšmina. Darbo partijos 
pirmininkas Valentinas Mazuronis 
nesureikšmina skandalą sukėlusio 
žemės ūkio ministrės Virginijos 
Baltraitienės vakarienės fakto. 
„Ministro darbas yra su visais 
bendrauti ir iš visur susirinkti in-
formaciją, kol nėra pažeidžiami 
įstatymai. Nematau nieko blogo, 
kad ministrė dalyvavo neoficia-
liuose susitikimuose su kitų šalių 
politikais ir verslo atstovais. Ar 
jau Lietuvoje uždrausta žmonėms 
susitikti ir bendrauti? Jeigu paaiš-
kėtų, kad susitikimų metu buvo 
daromi kažkokie neleistini susita-
rimai, veiksmai ar pažeidžiamos 
etikos normos - vertinčiau kitaip, 
tačiau šiandien tokios informaci-
jos nėra“, - sako V. Mazuronis.

Planas. Nuo kitų metų sausio 
turėtų didėti darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis ir gaunančių 
darbo užmokestį iš valstybės, sa-
vivaldybių ir Valstybinio sociali-
nio draudimo fondo biudžetų bei 
kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, 
atlyginimai, praneša Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija „Šis 
didinimas labiausiai palies ma-
žiausius atlyginimus gaunančių 
biudžetinių įstaigų darbuotojus, 
kadangi šie žmonės turi būti kiek 
įmanoma labiau socialiai apsau-
goti. Įstatymo projekte numatėme 
schemas, kuriomis remiantis šių 
darbuotojų minimalūs atlyginimai 
galėtų didėti iki 50 eurų“, - prane-
šime spaudai cituojama socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė.

Pareigos. Lietuvos nepaprastoji 
ir įgaliotoji ambasadorė Kinijai, 
Mongolijai, Vietnamui, Mianma-
rui ir Tailandui Ina Marčiulionytė 
paskirta ambasadore ir Korėjos 
Respublikai. Tai numatantį dekre-
tą penktadienį pasirašė Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Šalies vado-
vė dekretą pasirašė vadovaudama-
si Konstitucija ir atsižvelgdama į 
Vyriausybės teikimą. I. Marčiu-
lionytė naujas pareigas pradės eiti 
nuo rugsėjo 1 d.

Forumas. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė rugsėjo 7-8 
dienomis vyksta į Krynicą (Len-
kiją), kur skaitys pranešimą 26-a-
jame tarptautiniame Ekonomikos 
forume. Tradiciškai šiame rengi-
nyje susitinka Vidurio ir Rytų Eu-
ropos, Azijos, Amerikos ir Vakarų 
Europos lyderiai, politikai, vers-
lo, akademinės bendruomenės ir 
NVO atstovai.

Skaičiai. Lietuvoje pirmąjį 
metų ketvirtį iš visų 2015 m. ke-
tvirtąjį ketvirtį darbo neturėjusių 
asmenų 17,5 proc. asmenų susira-
do darbą, 77,9 proc. ir toliau liko 
be darbo.

Sprogimas. Turkijos pietry-
čiuose, Džizrės mieste, penkta-
dienį šalia policijos pastato spro-
go automobilyje padėta bomba. 
Sprogimo būta didelio. Žuvo aš-
tuoni policininkai ir daugiau nei 
45 buvo sužeisti. Sprogimas įvy-
ko 7 val. ryto. Socialinėje žinias-
klaidoje paviešintos sugriuvusio 
daugiaaukščio policijos pastato 
nuotraukos. Kol kas neaišku, kas 
įvykdė sprogimą, tačiau Turkijos 
žiniasklaida kaltina uždraustos 
Kurdistano darbininkų partijos 
(PKK) kovotojus.

Parengta pagal 
ElTA informaciją
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

Ar šiemet jau 
prisirinkote 
grybų?

užjaučia

Kempingas „Po žvaigždėm“ pa-
gal panaudos sutartį yra Sonatos, 
Samantos ir Daliaus Veršelių šeimos 
verslas. Pasak S. Veršelienės, pir-
maisiais metais kempingas nebuvo 
populiarus, o ką šeima uždirbo per 
antrąjį sezoną, beveik viską investa-
vo į reklamą. „Kempingas poilsiau-
tojams ir turistams siūlo tai, ko nėra 
Anykščiuose, -  sakė S. Veršelienė. 
– Kempingo infrastruktūra pritai-
kyta keliautojams su nameliais ant 
ratų, taip vadinamais kemperiais, 
bei automobiliais ir nakvojantiems 
palapinėse. Savo nameliams jie gali 
pasijungti elektrą, vandenį, išpilti 
nuotekas. Jų paslaugoms visą parą 
veikiantys dušai, maisto ruošimo 
patalpa. Stengiamės, kad jiems čia 
patiktų, nepatirtų diskomforto, tai-
kome nuolaidas. Registratūra įreng-
ta Kavos namelyje, vaikams yra 
žaidimų aikštelė, batutai. Apie 80 

Anykščių kempingą randa
ir užsieniečiai Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Trečią sezoną prie Šventosios kairiojo pėsčiųjų ir dviračių tako dirbantis kempingas „Po žvaigž-
dėm“ šiemet sulaukė didelio poilsiautojų srauto iš Lietuvos ir užsienio. Valstybinis turizmo depar-
tamentas kempingui neseniai suteikė trijų žvaigždučių klasę. 

procentų apsistojančių kempinge 
sudaro lietuviai, sulaukiame keliau-
tojų iš Latvijos, Estijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, rečiau – iš kitų šalių“. S. 
Veršelienė pastebėjo, kad geriausia 
reklama yra „iš lūpų į lūpas“. „Jei-
gu šeimai čia patiko, apie tai papa-
sakoja savo draugams. Yra šeimų, 
kurios pas mus apsistoja antrą, trečią 
kartą“, - mintimis dalijosi kempingo 
savininkė. 

Nakvynė kempinge su automo-
biliu ir nameliu kainuoja 10 eurų, 
jeigu žmonės gyvena palapinėse, 
asmens mokestis 3 eurai ir 4 eurai už 
palapinę. 

Dalis keliautojų kempinge palie-
ka automobilius ir po Anykščius bei 
apylinkes keliauja kempinge išsi-
nuomotais dviračiais.  

S. Veršelienė sako, kad šiemet per 
šventes kempinge nesutilpdavo visi 
norintys jame apsistoti. 

Diana PRATAPAITĖ, anykš-
tėnė:

- Grybus labai mėgstu valgyt, ta-
čiau grybauti – ne. Man nepatinka. 
Grybų prirenka seneliai. Tėvai į 
mišką šiemet neina, bijo parsinešti 
afrikinį kiaulių marą. 

Remigijus STRAZDAS, An-
drioniškio miestelio gyventojas:

- Nelabai mėgstu grybus valgyt, 
todėl nesu grybautojas. O va tėvai, 
tai šiemet pilnus krepšius baravykų 
iš miško vilko. Šaldė ir džiovino 
žiemai.

Zenonas VINCIŪNAS, anykš-
tėnas:

- Prisirinkau, nes grybauti aš 
mėgstu. Juolab, gyvenu miškingoje 
vietoje, kurioje šiemet labai dygo 
baravykai. Neseniai pataikiau „ant 
bangos“, kai dygo raudonikiai. 
Grybus labai mėgstu, vartoju sriu-
bom ir įvairiems patiekalams. Dalį 
sudžiovinau, užšaldžiau ir marina-
vau žiemai. Dėl manęs grybai gali 
šiemet jau ir nebedygti. 

Nesugrįš, nepabels, 
neįeis pro duris,
Nors iš skausmo ir 
plyštų širdis...
Amžinybėj tylioj ji 
ilsėsis rami
Tik sapne kai kada 
aplankys.
Mirus Genovaitei Mačiulie-

nei, nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą ir dukras.

Ramybės 16-o namo 
gyventojai

Rugpjūčio pradžioje kempinge 
tarp kitų poilsiautojų buvo apsisto-
jusi šeima iš Klaipėdos, kuri jau du 
dešimtmečius gyvena Naujojoje Ze-
landijoje ir vaikinas iš Maskvos Gri-
ša Markinas, kuriam Anykščių kem-
pinge paslaugos paliko gerą įspūdį. 

G. Markinas kilęs iš Kuršėnų, ta-
čiau save vadina tikru maskviečiu, 
nes šiame didmiestyje užaugo, baigė 
mokslus, gyvena ir dirba. Jis iš Mas-
kvos keliavo per Baltarusiją ir teigė, 
kad keliai geri, atvažiavo per 11 va-
landų. Maskviečio nuomone, Rusi-
jos sostinėje gyvenimas teka įprasta 
vaga, produktų parduotuvėse nestin-
ga, tačiau negalima sakyti, kad nesi-
jaučia Europos Sąjungos paskelbtų 
sankcijų. Tačiau dėl to Rusijos pre-
zidento Vladimiro Putino reitingai 
tik kyla, nes dėl situacijos didžioji 
dauguma rusų kaltina Vakarus. 

Pasak maskviečio, atvažiuoti į 
Lietuvą, kai euras prilygsta 70 – 80 
rusiškų rublių, maskviečiams, kurie 
sovietmečiu į Anykščius atvykdavo 
poilsiauti, ar Maskvoje gyvenan-
tiems tėvynainiams, dabar yra bran-
gu. 

Sonata Veršelienė pastebėjo, kad į kempingo Kavos namelį arbatos ar kavos mėgsta užsukti pėsčiųjų 
ir dviračių taku vaikščiojančios mamos su vaikais. 

Griša Markinas teigia, kad iš Maskvos į Lietuvą keliauti grei-
čiausia ir pigiausia automobiliu. 

Kempingui „Po žvaigždėm” suteikta 3 – ia klasė.
Autoriaus nuotr. 

Broliai Grimai?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
Pasakų parko Anykščiuose kū-
rimo galimybes:

„Rajono valdžia, prisimenant ją 
dar nuo gerokai ankstesnių laikų, 
kai konservatoriai buvo itin įta-
kingi ir nenugriaunami, tai nieko 
kito neveikė, kaip kūrė pasakas 
Anykščių rajone.“

Ostapas Benderis, gerąja 
prasme...

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11-
osios Akto signataras, apie 
Anykščių plėtrą:

„Tuo labiau, kad Vorutos pilies 
atstatymo idėja gyva ir ji vyksta, 
tai iš tiesų traukos objektų jau yra 
nemažai ir netikėtai Anykščiai vėl 
tampa Vasiukais, bet gerąja pras-
me.“

Net jei rašo su klaidomis?

Audronė PAJARSKIENĖ, sa-
vivaldybės administracijos kul-
tūros specialistė, apie tušinukų 
su Anykščių prekiniu ženklu 
gamybą: 

„Taip mes irgi Anykščius repre-
zentuojame, lygiai kaip ir Tarybos 
narys, jei jis su tokiu tušinuku 
rašo, jis jau reprezentuoja Anykš-
čius.“

Na, jei auklėtojos nieko...

Rimondas BUKELIS, gydyto-
jas, apie mokyklinius metus:

„Labai šviesiai atsimenu mo-
kyklinius metus, į juos žvelgiu su 
baltu pavydu – norėčiau vėl ten 
pat sugrįžti, tik jau niekas manęs 
nepriima, na, nebent į darželį rei-
kia prašytis...“

Gal Vyriausybės programa?

Ramūnas ŠIAUČIULIS, dai-
nų autorius ir atlikėjas, apie tai, 
kokio savo charakterio bruožo 
labiausiai nemėgsta: 

„Nežinau, kaip vadinasi tas 
bruožas, bet kai susikuriu planą ir 
jo nesilaikau.“  

Patiko koldūnai ir pakvietė

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, apie tai, 
kaip tapo Lietuvos laisvės są-
jungos (liberalai) kandidatu į 
Seimą: 

„Šiuose Seimo rinkimuose da-
lyvauti mane pakvietė A.Zuokas. 
Sutikau.”

Lauksim, kada N.Puteikis 
savo praeitį įvertins

Arūnas LIOGĖ, rajono Ta-
rybos narys, apie tai, kodėl nu-
sprendė nedalyvauti rinkimuose 
kaip Antikorupcinės N.Puteikio 
ir K.Krivicko koalicijos atsto-
vas:

„Įvertinau savo praeitį. Įverti-
nau, kad galiu labiau pakenkti ko-
alicijai, nei duoti naudos“.
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rievės

Robertas AlEkSIEJūNAS

Mane kiekvieną dieną veža. 
Rimtai. Ir ne tik dėl to, kad aš 
gyvenu nuostabiame Anykščių 
krašte. Aš naudojuosi viešuoju 
transportu. Taip, kai šiandien 
kiekvienas šeimos narys turi po 
automobilį, kelionė autobusu at-
rodo kažkas iš praėjusio amžiaus, 
tačiau tai ir yra tas dalykas, 
dėl kurio bent kartą per savaitę 
siūlyčiau iš patogaus automobilio 
persėsti į autobusą ir pačiam 
įsitikinti ar tiesiog prisiminti, 
kiek nedaug Anykščių rajone yra 
pažengusi viešojo susisiekimo 
sritis ir kiek čia slypi įvairiausių 
įdomybių bei keistenybių.

Anykščių autobusų stotis. 
Čia, o ne kažkur centrinėje mies-
to gatvėje ar išpuoselėtame kai-

riajame Šventosios upės krante, 
verda tikrasis anykštėniškas gy-
venimas. kiekvieną dieną iš au-
tobusų stoties sostinės link išjuda 
beveik sausakimši autobusai, 
nes anykštėnai sotesnio duonos 
kąsnio būsimame kurorte uždirbti 
dažniausiai neturi kur. kavarsko, 
kurklių, Viešintų pusėn traukia 
kaimiečiai – jų rankose plastiki-
niai prekybos centrų maišeliai su 
kukliais pirki-
niais. kaimų 
parduotuvėse 
juk gerokai 
brangiau 
ir praktiš-
kai niekada 
nebūna akcijų. 
Darbo pabaigoje autobusų stotin 
plūsteli darbininkai – ne vienas 
jų iki autobuso likus kelioms 
minutėms, skuba į čia pat įsikū-
rusią parduotuvę, perka alaus ir 
ant autobusų stoties laiptų vienu 
mauku išgeria. Tuomet išsitrau-
kia cigaretę, užsirūko, čia pat 
visiems po kojomis nusispjauna 
ir skuba į autobusą. Autobusų 
stotyje veikia ir alaus baras. 
kažkodėl jo darbo laikas tik iki 
ketvirtos valandos. Gal ir gerai, 
nes ne vienas keleivis pramigtų 
ir paskutinį autobusą. Autobusų 
stotis vasarą gerokai ištuštėjusi 

– moksleiviams atostogų metas, 
tačiau jau netrukus čia gyveni-
mas tiesiog kunkuliuos. 

Autobusai. Tiems, kurie dar 
prisimena senus gerus laikus, kai 
į mokyklą tekdavo važinėti sovieti-
niais autobusais „Paz“ ar „laz“, 
gerokai pasisekė. Šiuolaikiniai, 
tačiau jau gerokai išklerę vietos 
autobusai yra tokie nedideli, 
kad juose sunkiai pavyksta po 

sėdynėmis 
surangyti savo 
kojas. Tiesa, net 
ir kokių 15 vietų 
autobusiukas 
yra ypač talpus 
– prasidėjus 
mokslo metams, 

į jį be jokio vargo sutelpa maž-
daug 30 keleivių. Vietinio susisie-
kimo maršrutais kartais važiuoja 
ir „verslo klasės“ autobusai – su 
minkštomis sėdynėmis, tačiau 
tai greičiausiai yra ekskursijoms 
skirti autobusai ir į maršrutus 
išsiunčiami tik ekstra atvejais. 
kai kuriais autobusais keliaujant, 
neatsiveria nei vienas jo langas, 
todėl keleiviai vasarą jaučiasi lyg 
pirtyje (keletas vantų salone būtų 
visai ne pro šalį). Autobusuose 
labai daug dulkių, tačiau tai labai 
praverčia, kai ant sėdynės atlošo 
kažkam parūpsta užrašyti savo 

telefono numerį ar palikti kitą 
informacinį pranešimą – nereikia 
rašiklio, o ir negadinamas auto-
buso inventorius. Autobusuose 
kartais groja muzika. kadangi 
Anykščiuose geriausiai „traukia“ 
lietuvos radiją, keleiviai ypač yra 
gerai informuojami apie lietuvos 
ir pasaulio įvykius. kai kurie 
vairuotojai jaučiasi lyg radijo 
klausytų savo namuose, todėl 
kartais tenka užsikimšti ausis. Vie-
tinio susisiekimo maršrutais taip 
pat važiuoja ir keletas išskirtinių 
autobusų -  su „akvariumais“ lan-
guose (tarp langų stiklų pribėgę 
vandens, kuris važiuojant smagiai 
teliūskuoja ir dėl to keleiviams 
būna labai linksma keliauti).

Keleiviai. labiausiai erzinan-
čios yra dvi keleivių kategorijos 
– tie, kurie nemėgsta praustis, ir 
moksleiviai. Prasidėjus mokslo 
metams, sėdimosios vietos yra 
skirtos tik moksleiviams, kurie 
autobuse nevengia garsiai keiktis 
ir kitaip blevyzgoti. Suaugusieji 
autobusų keleiviai retai diskutuo-
ja Anykščių rajono politinėmis 
temomis ir mieliau tarpusavyje 
dalinasi kasdieniais rūpesčiais 
apie vaikus bei darbus.

Vairuotojai. Autobusus vairuo-
ja „geri“ ir „negeri“ vairuotojai. 
„Geri“ yra tie vairuotojai, kurie 

keleiviams paprašius, juos iš 
autobuso išleidžia ne autobusų 
sustojimo vietose, o ten, kur žmo-
nėms patogiau ir arčiau. kartais 
autobusus vairuoja net pats UAB 
„Autovelda“ direktorius Vladisla-
vas Preidys. keleiviams kelionės 
bilietai neišduodami. Matyt, taip 
saugomasi nuo bereikalingų 
šiukšlintojų, taupomas popierius 
ir sprendžiamos kitos ekologinės 
bei socialinės problemos.

***
keista, kad iki šiol Anykščių 

autobusų stotis nėra išnaudojama 
turizmo reikmėms. Tai – unikalus, 
sovietmetį menantis objektas, 
atskleidžiantis rajono raidą bei 
vietos valdžios ir verslo požiūrį į 
eilinį anykštėną.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija šią vasarą paskel-
bė viešąjį konkursą „Vežėjo pa-
rinkimo aptarnauti vietinio (prie-
miestinio) reguliaraus susisiekimo 
maršrutus pirkimas“. Viliatės dar 
vieno liberalų proveržio? kai iš 
prabangių tarnybinių automobilių 
bent kartais valdininkai persės į 
viešąjį transportą, įsiklausys į jais 
važinėjančių žmonių problemas 
bei lūkesčius ne tik prieš rinkimus, 
rimtų pokyčių bus galima tikėtis 
ne tik viešojo susisiekimo, bet ir 
kitose srityse. 

...Tai – unikalus, sovie-
tmetį menantis objektas, 
atskleidžiantis rajono raidą 
bei vietos valdžios ir verslo 
požiūrį į eilinį anykštėną...

Pradėdamas konferenciją De-
beikių kultūros rūmų salėje pa-
stebėjau, kad šią dieną savo min-
timis vienija du labai skirtingi 
žmonės – palaimintasis vysku-
pas Jurgis Matulaitis ir paprasta 
Kurtinių kaimo moteris Emilija 
Baliukaitė - Guobio Emiliutė. 
Sodietė yra pasakiusi, kad visko 
pakaktų, jei nestigtų gerumo, o 
Ganytojas, kuris daug prisidėjo, 
kad 1926 m.būtų įkurta atskira 
Lietuvos bažnytinė provincija, o 
taip pat ir Panevėžio vyskupija, 
savo herbo klostėje įrašė: „Blogį 
nugalėk gerumu“. Blogį, kuris ro-
dosi niekad nesibaigs ir būdamas 
šalia tik paryškins gerumo šviesą, 

Jei nestigtų gerumo... Raimondas GUOBIS

Praėjusį savaitgalį buvo giedra, drėgnuose slėniuose jau bu-
riavosi gandrai, o Debeikiuose švęsti Šv. Baltramiejaus atlaidai.. 
Žemiškojo derliaus gausa turtingo „kermošiaus“ išvakarėse, šeš-
tadienio popietę įvyko tarptautinė istorinė konferencija „Debei-
kiečiai tarnystėje Dievui ir artimui“, skirta Panevėžio vyskupijos 
90 metų jubiliejui bei debeikiečiams pagerbti. Kartu su vietiniais 
bei iš Vilniaus atvykusiais krašto krikščioniškosios istorijos tyri-
nėtojais dalyvavo ir iš Varšuvos atvykusi filologė Anna Jelenska. 

jei tik ją atpažinti gebėsime.
Uoliosios misionierės iš Kal-

velių kaimo gyvenimo ir veiklos 
įdomybes turėjęs apžvelgti dr. 
Aleksandras Guobys prispaustas 
staiga užklupusių bėdų neatvy-
ko, todėl šiokią tokią jo praneši-
mo santrauką paskaičiau aš. Apie 
tikinčios šeimos bei vieningos 
bendruomenės dvasioje subren-
dusį pašaukimą, kuris nuvedė į 
vienuolyną, apie gyvenimą Pran-
cūzijoje ir metus, praleistus mi-
sijose Amazonijos džiunglėse, 
tolimojoje Pietų Amerikoje. Jos 
pamaldumą, lietuvišką darbštumą 
bei pasiaukojimą pagelbėjant vie-
tiniams gyventojams bei paslap-

tingą mirtį.
Lietuvos edukologijos univer-

siteto docentė dr. Vida Pukienė 
prisilietė prie iki šiol skaudokos, 
didingos, o kartu mįslingos bei 
tragiškos prelato Konstantino Ol-
šausko istorijos. Juk šio ryškaus 
tautos atgimimo, kovų už lietu-
višką mokyklą, valstybės kūrimo 
herojaus, kandidato į vyskupus 
gyvenimas veik į nieką pavirto 
dėl bičiulystės su moterimi, su 
kuria susipažino XIX amžiaus 
pabaigoje, klebonaudamas De-
beikiuose. Šią suradus nužudytą 
ant Vytauto kalno Birštone, buvo 
apkaltintas K. Olšauskas, nuteis-
tas, o iš kalėjimo sugrįžęs nužu-
dytas nežinomo piktadario. Pa-
sak tyrinėtojos, šis aukšto rango 
dvasininkas, matyt, tapo politinių 
oponentų ar net priešiškų mums 
lenkų slaptųjų tarnybų auka.

Dvasininkų likimus nagrinė-
jančią temą užbaigiau pranešimu 
apie ūkiškąjį Debeikių kleboną 
bei Anykščių dekaną, kun. Ka-
zimierą Mikelinską. Iš Pasva-
lio kaimo ūkininko šeimos, per 
mokslus, pirmuosius kunigystės 
metus „atvedžiau“ jį į Debeikius, 
kur parapiją administravo net 26 
metus, daug nuveikė baigdamas 
įrengti bažnyčią, įsigyjant var-
gonus ir kitus svarbius dalykus. 
Kalbėjau apie jo būdą, ūkišką 
patyrimą ir tai, kaip jis debeikie-
čius išmokė sumaniau ūkininkau-
ti, siekti didesnės ekonominės 
naudos, sėti geresnių veislių sa-
lyklinius miežius ir virti „kietą“ 
pasvalietišką alų. Apie jo „golgo-
tas“ okupantų iš rytų kalėjimuose 
- dar 1919 m, o po to 1940 m. ir 
jau pokariu. Apie jo tvarkingai ir 
tiksliai surašytą Debeikių parapi-
jos istoriją, ir tai, kiek šis žmogus 
geras, o kiek rūstus buvo...

Tikriausias debeikietis, nūnai 
Arklio muziejaus muziejininkas 
Egidijus Musteikis prabilo apie 
kultūrinę Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės, apie Česlavo 
Milošo dvasią debeikiečiuose - 
apie Jelenskių giminę, valstybės 
gyvenime ir kovose už laisvę 
pasižymėjusius vyrus, Aknystų 
dvaro šeimininkę, garbiąją labda-
rę, gryna širdies šiluma, gerumu 
mylėjusią žmones, Emiliją Je-
lenskaitę - Venclovavičienę. Apie 
tai, kaip ji savo dvare steigė mo-
kyklą, kaip apylinkės gyventojus 
gydydavo, kaip parapiją rėmė, 
trobesį miestelio salei – „tautos 
namams“ dovanojo. Kaip sovie-
tams kraštą užvaldant, išvyko iš 
gimtųjų kraštų į Vilnių, po to į 
Varšuvą ir ten gyvenimą užbai-
gė.

Tikriausią debeikietišką dva-
sią iš pačios Varšuvos mums 
atvežė garsiosios Aknystų dva-
rininkų giminės palikuonė Anna 
Jelenska. Lietuviškai su švelniai 
maloniu akcentu, stropiai parink-
tais žodžiais dėstydama mintis, 
ji kalbėjo apie močiutės ir tė-
velių pasakojimus, nuolatinį jų 
ilgesį, mintis apie Lietuvą, apie 
Debeikius, debeikiečius, Papšių 
kapinių koplyčią - giminės mau-

Lietuvos edukologijos universiteto docentė, dr. Vida Pukienė (de-
šinėje ) ne tik dalyvavo konferencijoje, bet ir aplankė Debeikiuo-
se tebegyvenančią savo motinėlę Oną Žebuolienę.

zoliejų, ir jos atgimimą, išgelbė-
jimą nuo sunykimo, atšventinimą 
1999 m. Šv. Antano dieną. Apie 
savo lietuviškąjį apsisprendimą 
ir baltistikos studijas Vilniaus 
universitete, apie tai, kaip dabar, 
gyvendama Lenkijoje, mintimis 
dažnai į tolimąją tėvoniją nu-
skrieja ir jaučiasi šiek tiek lie-
tuvė. Pastebėjo, kad tarp mūsų - 
kaimyninių valstybių – šiuo metu 
yra nemažai nesusipratimų, kurie 
palengva pranyks ir vėl gyven-
sime brolybėje. Pažymėtina, kad 
Baltijos pajūryje netoli Gdansko 
atostogavusi mergina kartu su 
bičiuliu Lukošu į Debeikius at-
skriejo greitu ir elegantišku mo-
tociklu „Yamaha“. 

Susirinkusieji, jų salėje buvo 
pusšimtis, atidžiai klausėsi, do-
mėjosi, pateikė klausimų....

Apskritas istorikų ir bičiulių 
stalas, kartu su rėmėjų paruoštais 
pietumis vyko Lendronės Krogie-
nės pokylių salėje. Pasiaiškinti įdo-
mesni nagrinėtos istorijos epizodai, 
nuspręsta bendradarbiauti, o ištikus 
progai, sukakčiai ar tiesiog norui, 
vėl surengti panašią konferenciją.

Viešnia iš Lenkijos Anna Jelenska ypatingai susidomėjo muzie-
jininko Egidijaus Musteikio istoriniais tyrinėjimais ir surankio-
tomis įdomybėmis apie Aknystų dvarą.

Autoriaus nuotr. 
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- Kas jums yra laimė? 

- Dar vis ieškau ir neapsispren-
džiau, kur ją būtų galima surasti. O 
jeigu rimtai, laimė tai - gyvenimas 
toks, kokį aš įsivaizduoju, noriu ir 
svajoju nugyventi. Prasmingas, kū-
rybiškas, pilnas nuostabiausių idė-
jų ir jų realizavimo laikas, neper-
dėtų svajonių išsipildymas, naujų 
iššūkių ir sprendimų suradimas, 
kantrybė ir stiprumas, pagalba ar-
timiesiems ir kitiems, to reikian-
tiems žmonėms. Laimė – padėti 
kitiems, suprasti, atjausti ir atleisti. 
Laimė - tai laikas, praleistas drau-
ge su artimiausiais ir mylimiausiais 
žmonėmis. 

- Jūsų didžiausia baimė?

- Bijau netekti artimiausių žmo-
nių nelaimės atveju. 

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

 
- Nežinau, kaip vadinasi tas 

bruožas, bet kai susikuriu planą ir 
jo nesilaikau.

 - Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose? 

- Tinginystė, daugiažodžiavimas, 
pasiteisinimų paieška... nuolatiniai 
atsiprašymai...tiesos nesakymas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Savo dukra.

- Didžiausias iššūkis?

- Nuvažiuoti dviračiu 50 km per 
2 val. nestojant, vidury nakties, 
kalnuotu miško takeliu, nežinant, 
kiek ilgai dar švies dviračio žibin-

Muzikantas Ramūnas Šiaučiulis
svajoja apie teatro sceną Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Prusto klausimyną pateikėme šiuo metu sostinėje gyvenančiam 
anykštėnui, dainų autoriui ir atlikėjui Ramūnui Šiaučiuliui. At-
sakydamas į pateiktus klausimus, R.Šiaučiulis atskleidė, kad jau 
pradėjo įrašinėti savo trečiąjį dainų albumą bei svajoja save iš-
bandyti teatro scenoje. Kraštietis R.Šiaučiulis daugeliui yra jau 
pažįstamas iš gimtuosiuose Anykščiuose surengtų koncertų. Šie-
met jis koncertavo Anykščių koplyčioje bei Gatvės muzikos die-
nos renginiuose.

tas ir ar koks šernas neužšoks ant 
tako.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Po velnių, kada gi pagaliau 
pabaigsiu naujojo albumo įrašus, 
kada išmoksiu labai gerai anglų 
kalbą, kada galėsiu gyventi be jo-
kio streso ir nieko neveikti. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė? 

- Teisingumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate? 

- Kas yra melas? Esu ne kartą 
vaikystėje pamelavęs, ir mažiau, 
ir daugiau, visko buvo. Gyveni-
me greitai supranti, kad su šiuo 
dalyku toli nenukeliausi, nes greit 
prarasi savo pasitikėjimą, darbo 
srityje, prarasi reputaciją, o gal net 
ir patį darbą. Pavyzdys – padarius 
nuodėmę, geriau yra pasakyti visą 
tiesą, ir taip greičiausiai gauti at-
leidimą, suvokimą ir problemų 
sprendimą.

Melas niekada nepriveda prie 
gero, kaip ir besistengtum, tiesa 
visada iškils į aikštę. Vadinasi, ne-
turiu aplinkybių meluoti.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje? 

- Nežinau, atrodo, ką sukūrė 
Dievas, privalau mylėti, gerbti ir 
dėkoti Jam už tai.

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 

- Nėra tokio žmogaus. Yra žmo-
nių, kurie padarė daug blogo, bet 
aš neturiu teisės niekinti jų, jie 

tiesiog tuo metu gal to nesuprato. 
Mano nuomonė – niekinti, tai visų 
pirma, kenkti pačiam sau.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė? 

- Jų galima būtų išvardinti kele-
tą: kilnumas, nuoširdumas, ištver-
mė ir kantrybė, tolerancija, loginis 
mąstymas, jėga.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Nerandu žodžio, į kurį visa 
sutilptų, geriau išvardinsiu: atvi-
rumas, nuoširdumas, švelnumas, 
atlaidumas, kantrumas, supra-
tingumas, seksualumas, loginis 
mątymas, nuostabus humoro jaus-
mas.

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

- Visada pirmyn, nepasiduok ir 
negalvok apie pralaimėjimą.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite? 

- Labiausiai  myliu savo dukrą, 
savo šeimą ir savo gyvenimą.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias? 

- Ispanijoje, Tenerifės saloje, 
ugnikalnio viršūnėje, kai buvo 
+15 laipsnių, kada galėjau sėdėti 
ant sukietėjusios lavos, svajoti ir 
žiūrėti į apačioje besitvenkiančius 
debesis. 

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?  

- Būti nepaprastu multiinstru-
mentalistu.

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

- Gal greičiau, nenorėčiau nieko 
keisti, o tik pristabdyti savo biolo-
ginį laikrodį. Taip norisi visko kuo 
daugiau išbandyti ir patirti.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas? 

- Esu puikus muzikantas ir ne-
blogas inžinierius.

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

- Mano tikėjimas sako, kad antro 
gyvenimo nėra ir nebus, bet jeigu 
pasvajoti, tai norėčiau sugrįžti į šį 
pasaulį Angelo pavidalu.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Ten, kur dabar gyvenu, Vilniu-
je. Aš esu patriotas.

- Brangiausias turtas?

- Mano dukra ir mano artimieji.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas? 

- Rašyti atsakymus į šį klausi-
mą.

- Jūsų svajonių profesija?

- Kai buvau dar visai mažas vai-
kas, žaisdavau su konstruktoriais 
ir kitais žaislais, visus juos esu 
išardęs smalsumo vedamas, nuo-
lat galvojau, kad užaugęs būsiu 
statybininkas arba konstruktorius. 
Tokiu ir tapau, tik ne statybinin-
ku (šiuo metu man tenka nemažai 
dirbti su braižymo ir konstravimo 
programomis).

Kai paaugau iki 16 –os, paėmiau 
į rankas gitarą ir popieriaus skiau-
tę, sukeverzojęs pirmą savo gyve-
nimo dainą „Aukštai mėnulis dan-
guje“, svajojau apie profesionalaus 
muzikanto profesiją. Galvojau apie 
muziką. Ir dar labai noriu išbandyti 
savo jėgas teatre.

- Geriausia jūsų būdo savybė? 

- Nuoširdumas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Čia pasikartosiu – atvirumą ir 

nuoširdumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Jonas Biliūnas, Bodo Šeferis, 
Erikas Remarkas, Edmundas Ma-
lūkas ir visi likusieji, kurie sudari-
nėja anglų kalbos žodynus.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas? 

- Vingių Jonas (taigis kaipgis 
taigis). Vien jo pasakymas, sukelia 
šypseną. Tai „vyras ir iš stuomens, 
ir iš liemens“, stambus, aukštas, 
truputį sulinkęs, „rankos degutuo-
tos, burna kaip sėtuvė, nosis kaip 
už trečioką agurkas, akys užgriu-
vusios, galva didžiausia“, apsivil-
kęs baltiniais, kurie „juodai sudė-
vėti, šunies neperkandami“.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Lietuvos kunigaikštis Vytau-
tas.

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

- Taip, yra žmogus, kuris mane 
mažą ištraukė skęstantį iš vandens 
telkinio dugno ir, kurio dėka, šian-
dien aš esu gyvas. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Labai daug jų, mergaičių: Rus-
nė, Ugnė, Martyna, Ada, Elžbieta. 
Berniukų gražiausi: Mantas, Ei-
mantas, Kęstutis, Darius, Lukas, 
Motiejus, Martynas, Jonas, Karolis 
ir t.t. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Mėtinių saldainių, tuščių kalbų 
apie debesis ir orą, meluojančių ir 
nesąžiningų žmonių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

  
- Apgailestauju, kad netapau kla-

siku ir Čarliu Čaplinu.

- Kaip norėtumėt numirti? 

- Ramiai ir be streso.

- Jūsų gyvenimo moto?  

- Gyventi ilgai ir laimingai. 

Gitara grojantis dainų autorius ir atlikėjas Ramūnas Šiaučiulis 
norėtų tapti multiinstrumentalistu.
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(Nukelta į 11 p.)

šiupinys

- Pačios pirmos rugsėjo 1-o-
sios net neprisimenu. Labiausiai 
į atmintį įstrigę tie rugsėjai, kai 
iš Latavėnų, kur baigiau pradinę 
mokyklą, važiuodavom į Troš-
kūnus. Kai išvažiuodavom dvi-
račiais į kelią – nemažas mūsų, 
latavėniškių, būrys Troškūnuose 
mokėsi – vaizdas tikrai įspūdingas 
buvo... Įstrigę man tos kelionės – 
kai oras „leisdavo“ dviračiais, o 
šiaip kolūkio mašina veždavo... 
Ir ne koks autobusiukas buvo, o 
sunkvežimis su dengta priekaba, 
būdavo stengdavomės kuo gi-
liau vidun įlįsti, kad ne taip šalta 
būtų.

Dar prisimenu paskutinę savo 
rugsėjo -1 –ąją, kai buvau vie-
nuoliktokas. Už rankučių vedėm 

tuos mažus „pyplius“ ir tie vai-
kai man tokie maži atrodė. Dabar 
žiūrėdamas į pirmokus, suprantu, 
kad tai dar maži vaikai, bet tikrai 
ne tokie maži, kaip man tada, vie-
nuoliktokui, atrodė... 

Dabar rugsėjo 1-osios rytą ma-
tydamas su gėlių žiedais rankoje į 
mokyklas einančius moksleivius 
nejaučiu jokios nostalgijos, tik 
džiaugsmą – tai šventė, dar moks-
lai neprasidėję, bet jau sutikti 
draugai, dalijamasi įspūdžiais...

Šiemet pirmą kartą mokyklos 
slenkstį peržengsiantiems pir-
mokėliams norėčiau palinkėti, 
kad sektųsi mokslai, gal vienas 
imlesnis vienam dalykui, kitas – 
kitam, bet linkiu kuo didžiausios 
sėkmės... 

Kaimo kelias būdavo pilnas moksleivių...
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras:

Mokykliniai metai – šėlstančios jaunystės laikas

- Oho su kokiu netikėtu klausi-
mu mane, įsisukusią į darbų ruti-
ną, užklupote... Prisimenu, ir labai 
norėjau į mokyklą, ir labai jaudi-
nausi. Kas ta pamoka? Kokia bus 
mokytoja? Kokius klasės draugus 
sutiksiu? Klausimų kilo galybė... 
Tiesa, o gi dar uniforma – ir ją ma-
gėjo ne tik pačiupinėti, o ir paga-
liau apsirengti...

Man ypatingi buvo ir pasiruoši-
mo mokyklai ritualai – nauja ku-
prinė, penalas, prieš rugsėjo 1-ąją 
visada su mama pasikalbėdavom 
apie laukiančią šventę, apie būsi-

mus mokslo metus. Mama rugsėjo 
1-ąją visada padarydavo ypatinga 
švente.

Šiemet paskutiniai metai, kai 
rugsėjo 1-osios nešvęsim – jau-
nėlis Martynas pirmokas bus tik 
kitais metais, o vyresnėlis Justas – 
jau antrakursis...

Kiekvieną rugsėjo 1-ąją, maty-
dama su gėlių žiedais rankose, į 
mokyklas skubančius mokinius, 
žiūriu į juos su nostalgija – tik 
dabar suprantu, kad tai buvo pa-
tys gražiausi, šauniausi, jaunystės 
šėlsmo metai...

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykščių rajono socialinių paslaugų 
centro direktorė:

- Mokiausi dabartinėje Anykš-
čių A. Vienuolio progimnazijoje... 
Mokslo metų pradžios laukdavau 
ir su nerimu, ir su begaliniu smal-
sumu. Kiekvieni mokslo metai 
man būdavo tarsi nauja pradžia, 
paskui jau mokslai, ta pati rutina, 
tačiau rugsėjo 1-oji būdavo šventė. 
Buvau tas vaikas, kuriam patiko 
mokytis, kuriam viskas buvo įdo-
mu...

Ir mokykliniais metais, ir dabar 
turiu silpnybę naujiems gražiems 
sąsiuviniams, užrašų knygelėms, 
pieštukams... Man didelis džiaugs-
mas būdavo pirkti mokyklines 
prekes, čiupinėdavau parsinešusi 
namo, net kvapas jų, atrodo, buvo 
ypatingas... Išdėliodavau tas prie-
mones, vėl susidėdavau, ir taip ne 
po kartą... Ir dabar, jau Faustinai 
pirkdama mokyklines prekes, da-
rau tą patį – čiupinėju, džiaugiuosi 
kaip mažas vaikas... Patikdavo mo-
kykloje gauti ir naujus vadovėlius, 
kol išvartydavau, išžiūrėdavau vi-
sus...

O vasaromis „dirbdavau“ moky-

Muziejininkė vasaromis turėjo savo mokyklą 
Kristina KIAUŠAITĖ, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuo-

lio-Žukausko memorialinio muziejaus vadybininkė:

toja – tėvų klėtyje buvau įrengusi 
mokyklą. Į suolus sėsdavo visos 
mano lėlės, meškinai, jie turėdavo 
sąsiuvinius, rašiklius... Net dabar 
prisimenu savo lėlių, meškučių 
vardus. Faustina dabar toje pačioje 
klėtyje „įsirengė“ biblioteką, o va 
aš turėjau mokyklą...

Šiemet Faustina jau eis į šeštą 
klasę (mergaitė lanko A. Vienuolio 
progimnaziją – aut.past.) ir galiu 
sakyti, kad su ja aš iš naujo išgyve-
nu tai, ką galbūt iš savo mokykli-
nių metų jau esu primiršusi.

Man gražu žiūrėti į klasę susirin-
kusių vaikų akis – jose ir smalsu-
mas, ir jaudulys, ir noras kuo grei-
čiau išpasakoti vasaros įspūdžius. 
Gera lydėti dukrą į klasę, kurioje 
tikrai savų vaikų laukia mokyto-
ja...

Rugsėjo 1-oji man šventė galbūt 
dar ir dėlto, kad visada mėgau ru-
denį. Šis metų laikas ypatingas – 
savo spalvomis, kvapais, laukimu 
kažko naujo... Žydinčių kardelių 
ir astrų fone tvyro naujos pradžios 
jausmas...

Artėjant rugsėjo 1-ąjai – Mokslo ir žinių šventei – „Anykšta“ savo pašnekovų prašė prisiminti, kokių jausmų, emocijų lydimi jie pir-
mą kartą peržengė mokyklos slenkstį. Kalbinti žmonės sutartinai pripažino – tą dieną smalsumas pynėsi su jauduliu, rankose žydėjo 
rudeninės gėlės, o mokyklinių dienų prisiminimų ištrinti vis dėlto nepajėgė net ir kasdieniai rūpesčiai.

Šią rugsėjo 1- ąją vieni pašnekovai į mokyklas lydės savus vaikus, kiti galvos jau apie į mokyklinį suolą sėdančius anūkus, o dar kiti 
į mokinius, besirenkančius į mokyklas gal pirmą, o gal jau paskutinį kartą, žiūrės pro savo kabinetų langus...

Smalsumas pynėsi su jauduliu... Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Kviečia. Anykščių kūrybos ir 
dailės mokykla kviečia įvairaus 
amžiaus mokinius ir suaugusiuo-
sius mokytis dailės (piešimo, 
tapybos, grafikos, skulptūros, 
keramikos, tekstilės, dailės isto-
rijos). Jūsų laukia profesionalūs 
mokytojai. Smulkesnė informa-
cija tel. (8-381) 52953, adresas 
K. Ladigos g.3 (lopšelio-darže-
lio „Žiogelis“ korpuse).

Koncertas. Rugpjūčio 28 d. 
(sekmadienį) 16 val. Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai) teatralizuotas kon-
certas “Mocarto moterys”. Pasi-
rodys: Justė Gelgotaitė (obojus), 
Agnė Doveikaitė (smuikas), 
Anastasija Avdejeva (fortepijo-
nas), Irena Jankutė (aktorė).

Pamaldos. Anykščių šv. 
Mato bažnyčioje šv.Mišios 
už mokinius, jų tėvus bei 
mokytojus bus aukojamos likus 
kelioms dienoms iki rugsėjo 
1-osios – Mokslo ir žinių dienos. 
Pasimelsti už sėkmingą naujų 
mokslo metų pradžią bus galima 
rugpjūčio 28d. - 9.00 val. ir 11.00 
val., rugpjūčio 31 d. - 19.00 val.

Partizanai. Rugsėjo 3 dieną, 
nuo 11 valandos Trakinių kaime 
(Kurklių sen.) rinksis tradicinio 
renginio „Trakinių partizanai“ 
dalyviai. Jau kelioliktą kartą pir-
mąjį rugsėjo šeštadienį partizanų 
pagerbimo renginį organizuoja 
kraštiečiai istorikai dr.Norbertas 
Černiauskas bei doktorantas 
Mindaugas Nefas.

Laikraščiai. Svėdasiškių 
draugija „Alaušas“ pradėjo leisti 
mėnesinį laikraštuką „Svėdasų 
varpas“. Kauniškėje leidykloje 
„Morkūnas ir Ko“ išspausdinti 
pirmieji du numeriai. Naujojo 
laikraščio redaktoriumi pasirašo 
draugijos pirmininkas Algiman-
tas Indriūnas. Svėdasų krašte tai 
jokia naujiena. Jau kelinti metai 
čia leidžiamas, po visą Lietuvą ir 
net užsienyje platinamas kultūri-
nėmis temomis rašantis Svėdasų 
krašto muziejaus ir Vaižgantie-
čių klubo „Pragiedrulys“ nepe-
riodinis laikraštis „Pragiedrulių 
žemė“, redaguojamas žurnalisto 
ir muziejininko Vytauto Bagdo-
no. 

Ryšys. Parlamentarams atos-
togaujant, rinkėjams iškyla pro-
blemų su jais susisiekti telefonu. 
Pavyzdžiui, internete galima 
rasti tik stacionarius Seimo narių 
Sergejaus Jovaišos bei Ričardo 
Sargūno telefonų numerius. Pri-
siskambinti politikams jais va-
sarą – jokių šansų. Išsakyti savo 
problemas gyventojams tokiu 
atveju kur kas paprasčiau rajono 
Tarybos nariams – jų mobiliųjų 
telefonų numeriai paviešinti sa-
vivaldybės interneto svetainėje.

Maras. Vakar Rašimų kaime 
(Debeikių seniūnija) Dobily-
nės miške rastas, tikėtina, nuo 
afrikinio kiaulių maro kritęs 
šerniukas. Apie tai „Anykštos“ 
redakcijai pranešė Leliūnų kai-
mo gyventojas Deividas Ramo-
nas šio mėnesio pradžioje tame 
pačiame miške radęs tris nuo 
maro kritusius šernus. Dėl šernų 
populiacijos ir ūkininkams daro-
mos žalos Debeikių seniūnijoje 
konfliktuoja medžiotojų klubo 
„Debeikiai“ medžiotojai ir ūki-
ninkai.
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pirmadienis 2016 08 29

sekmadienis 2016 08 28

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 3-4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Muzikinis projektas 
„Vario audra“.
12.05 Pasaulio dokumentika. 
13.50 „Puaro“. N-7
15.40 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.
17.15 Klausimėlis.lt
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama..
21.00 „Pučinis“. N-7
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Pasaulio dokumentika 
(k).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Pasaulio dokumentika 
(k).
0.35 „Puaro“ (k). N-7
2.20 Muzikinis projektas „Vario 
audra“.
3.55 Klausimėlis.lt (k). 
4.10 Emigrantai (k).
5.05 Savaitė (k).

6.30 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 „Na, palauk!”
10.10 „Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke“. N-7
12.00 „Keturkojai didvyriai“.
13.40 „Bėgimas džiunglėse“ 
(k). N-7
15.40 Pričiupom! 
16.40 „Jokio supratimo“. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 
20.35 Koncertas „Prašau, 
pasilik....“ 
22.30 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“. N-7
0.50 „Juodojo ežero paslaptis. 
Pabaiga“. N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
7.30 „Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“. N-7 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai“. N-7 
10.05 „Urmu pigiau 2“. N-7 
12.00 „Negražios įseserės 
išpažintys“. N-7 
14.00 „Eragonas“. N-7 
16.10 Ekstrasensai tiria. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7 
21.30 „Pabėgimo planas“. 
N-14 

23.50 „Margareta“. N-14

6.00 Pasaulio profesionalų 
imtynės. N-7
7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
7.30 Baltijos galiūnų čempio-
natas. III etapas (k). 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Viena už visus“. N-7
10.05 Beatos virtuvė. 
11.00 „BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi“. N-7
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
13.30 Už vaikystę (k). 
14.00 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
16.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.50 „44-as skyrius“. N-7
18.45 „Žmogus-voras“. N-7
21.00 „Sostų karai“. N-14
23.00 „Atremti ataką“. N-14
0.35 „Šešios kulkos“ (k). N-14
2.25 „Velnio ašara“ (k). N-14
3.50 „Atremti ataką“ (k). N-14
5.10 „Žavūs ir pavojingi“ (k). 
N-7

6.50 „Būrėja“ (k).
8.00 „Sodininkų pasaulis“ (k).
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“.
12.00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Didelės svajonės, ma-
žos erdvės“.
14.00 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
15.50 „Viengungis“.

16.45 „Nesutramdomoji 
Anželika“. N-7
18.25 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir skonio 
reikalas“. N-7
22.45 „Natali Holovėj istorija“. 
N-14
0.30 „Dalida“ (k). N-7
2.15 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ (k). N-7 
2.40 „Nusikaltimo vieta. 
Sveikas atvykęs į Hamburgą“ 
(k). N-7
4.10 „Laukinė Afrika“ (k).
4.55 „Kas namie šeimininkas?“
5.40 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“ (k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Klauskite daktaro (k).
7.50 Muzikos talentų lyga. 2 d. 
9.35 Vokalinės muzikos 
koncertas pasauliniams 
Shakespeare’o metams (k).
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. Nijolė 
Narmontaitė (k).
12.15 ORA ET LABORA. 
12.45 Baletas „Žydrasis 
Dunojus“.
14.40 „Kolumbijoje tvoros 
nežydi“ (k).
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
16.40 „Okupacija“.
17.45 Žinios (k).
18.00 „Meistras“.
19.15 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.
20.10 Mūsų dienos - kaip 

šventė. 
21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Aš - laidos vedėjas. 
0.00 Džiazo muzikos vakaras. 
1.05 LRT OPUS ORE. 
2.05 „Meistras“ (k).
3.15 „Stirna“ (k).
4.15 LRT Kultūros akademija 
(k).
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk (k).
5.30 Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Auginantiems savo 
kraštą.
7.30 „Penktoji pavara“ (k).
8.20 KK2 (k). N-7
10.30 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7
19.30 Penktoji pavara. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Priklausomi nuo sek-
so“. N-14
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
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 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas. N-7
7.50 Aukščiausia pavara. Nuo 
A iki Z (1). N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7
12.00 Ekstremali žvejyba. N-7
12.30 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas. N-7
13.30 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Belgijos 
prizo lenktynės.
21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. Vasara. 
N-14 
23.40 „Vikingai“. N-14 
0.40 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14

7.25 „Visatos stebuklai“. N-7
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Moterų daktaras“. N-7
12.45 „Delta“. N-7
14.55 „Ekspedicija „Vilkas““. 
N-7
16.00 Žinios.
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.
16.50 „Paskutinis skambutis“. 
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Gamtos magija“.
19.00 „Visatos stebuklai“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“.
0.00 „Paskutinis skambutis“. 
N-7
2.00 „Ekspedicija „Vilkas““. N-7
3.45 „Visatos stebuklai“. N-7
5.25 „Ekspedicija „Vilkas““. 
N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05  Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3“. 
9.40 „Lesė“. 
10.05 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7 
11.45 Mūsų gyvūnai.  
12.15 Savaitė (k). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio 1“. 
16.45 „Komisaras Reksas 16“. N-7 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Dopingo paslaptis. 
Lengvosios atletikos šešėlyje“.  
0.30 „Tikroji padėtis“. N-7 
2.35 „Komisaras Reksas 16“ (k). 
N-7 
3.20 Bėdų turgus (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 

5.05 „Rojus Lietuvoj“ (k).

6.30 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Džiumandži“. 
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-voras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7
9.45 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.45 „Peliuko dainelė“. 
12.55 „Maša ir stebuklinga uo-
gienė“. 
13.05 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 Nuo... Iki...  
21.30 Žinios.  
22.15 „Skolos kaina“. N-14 
0.20 „Judantis objektas“. N-7 
1.10 „Visa menanti“. N-7 
2.00 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Ančiukų istorijos“. 
8.25 „Legenda apie Korą“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 „Gufio filmas“. 
11.30 „Kung Fu Panda“. 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 „Meilė itališkai“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 

N-7  
20.00 „Apie mus ir Kazlauskus“. 
N-7  
20.30 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kobra 11“. N-7  
23.35 „Kvantikas“. N-14  
0.30 „Elementaru“. N-7  
1.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7  
1.55 „Skandalas“. N-14 

6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 „Rapa Nujo paslaptys“ (k). 
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). N-7 
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
(k)  
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. 
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 gatvės“. 
19.30 Pagalbos skambutis. N-7
20.30 Pričiupom!. N-7
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Oušeno vienuoliktukas“. N-7 
23.50 „Žmogus-voras“ (k). N-7 
2.00 „Sostų karai“ (k). N-14 
3.45 Kalbame ir rodome. N-7 
4.30 Pagalbos skambutis (k). N-7 
5.15 Farai (k). N-14 

6.50 Didelės svajonės, mažos 

erdvės (k). 
7.55 Pagaminta Italijoje (k). 
8.20 „Džonis Testas“. 
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“. 
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.35 „Eliza“. N-7 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.30 „Būrėja“ (k). 
14.05 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“ (k). 
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 „Midsomerio žmogžudystės 
XII. Sistemos klaida“. N-14 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 
1.10 „Karadajus“. N-7 
2.00 „Mentalistas“ (k). N-7. 
2.45 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
3.30 „Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir skonio reikalas“ (k). N-7 
5.00 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai. 
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė (k). 
8.15 „Šokių akademija 3“ (k). 
8.40 ORA ET LABORA (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 1 d.  
13.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
14.00 „Nuo gamyklos konvejerio 2“. 
14.25 Mokslo sriuba.  
14.45 „Naisių vasara“. 
15.10 „Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3“ (k). 

15.35 „Lesė“ (k). 
16.00 „Šokių akademija 3“. 
16.30 „Likimo valsas“. 
17.25 Kultūrų kryžkelė (k). 
18.00 Rusų gatvė.  
18.35 Kultūrų kryžkelė (k). 
19.10 Septynios Kauno dienos. 
19.40 Anapus čia ir dabar.  
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). N-7 
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Kirpėjos vyras“ (k). N-14 
23.50 ARTi. Scen.  
0.20 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
0.40 Laba diena, Lietuva (k). 
2.40 Tikri vyrai (k). 
3.25 Aš - laidos vedėjas (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

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 (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki.... 
11.15 Valanda su Rūta. 
12.50 Už vaikystę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7  
16.00 KK2. N-7
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Havajai 5.0“. N-7 
8.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7 
9.00 Nuo amato iki verslo.  
9.30 „Kastlas“. N-7  
10.30 „CSI Majamis“. N-7  

11.30 „Elementaru“. N-7  
12.30 „Naujokė“. N-7 
13.00 „Tėtušiai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
22.00 JJ show. Lietuva. N-14  
23.00 „Izoliacija“. S 
1.00 Comedy club. N-14  
1.55 „Naujokė“. N-7  
2.20 „Tėtušiai“. N-7 

7.30 Vantos lapas. 
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 „Pėdsakas“. N-7  
10.30 „Atšilimas“. N-7 
11.35 „Delta“. N-7 
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7 
13.40 „Inspektorius Mažylis“. N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 „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 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Mafijos kronikos“. N-14 
0.45 „Delta“. N-7 
1.45 Reporteris. 
2.25 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“. 
9.40 „Lesė“.  
10.05 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7  
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7 
11.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
1“ (k). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio 
1“. 
16.45 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7 
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas „90 dainų - 90 legendų“.  
23.10 Trumposios žinios. 
23.15 „Centurionas“. N-14 
0.55 Trumposios žinios.  
1.00 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7  
1.45 Klausimėlis.lt (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 

4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 „Rojus Lietuvoj“ (k).

6.30 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Džiumandži“. 
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.45 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.45 „Mauglis. Rakša“. 
13.05 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. N-7 
21.30 Žinios.  
22.15 „Apgaulė“. N-14 
0.10 „Judantis objektas“. N-7 
1.00 „Visa menanti“. N-7 
1.50 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
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 „Meilė itališkai“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  

19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
20.00 Prieš srovę. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Meilei nereikia žodžių“. 
N-7  
0.20 „Elementaru“. N-7  
1.20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7  
2.15 „Skandalas“. N-14
  

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). 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 Pagalbos skambutis. N-7 
20.30 Pričiupom!. N-7 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Sachara“. N-7 
23.55 „Oušeno vienuoliktukas“ 
(k). N-7 
2.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
2.50 „Gyvi numirėliai“. N-14 
3.35 Kalbame ir rodome. N-7 
4.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 

5.00 Farai (k). N-14 
5.20 Kalbame ir rodome (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos (k). 
8.15 „Keista šeimynėlė“. 
8.40 „Kaukė“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.35 „Eliza“. N-7 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.30 „Būrėja“ (k). 
14.05 „Šeštasis pojūtis‘. 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 „Midsomerio žmogžudys-
tės XII. Mažos malonės“. N-14 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 
1.15 „Karadajus“. N-7 
2.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
2.50 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
3.55 „Midsomerio žmogžudystės 
XII. Sistemos klaida“ (k). N-14 
5.10 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
8.15 „Šokių akademija 3“ (k). 
8.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Girių horizontai.  
12.40 Gimtoji žemė.  
13.05 Anapus čia ir dabar (k). 
14.00 „Nuo gamyklos konvejerio 

2“. 
14.25 Mokslo sriuba.  
14.45 „Naisių vasara“.  
15.10 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“ (k). 
15.35 „Lesė“ (k). 
16.00 „Šokių akademija 3“. 
16.30 „Likimo valsas“. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.45 Bėdų turgus.  
19.35 „Prokurorai“. 
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). N-7 
21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Atsiprašau“. N-7 
0.05 Naktinis ekspresas.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Karinės paslaptys (k). 
4.05 „Prokurorai“ (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7 
12.20 Penktoji pavara (k). 
13.15 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). 

7.00 „Havajai 5.0“. N-7  
8.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 „Kastlas“. N-7  

10.30 „CSI Majamis“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Tėtušiai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kastlas“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
22.00 „Dvigubas žaidimas“. 
N-14 
23.50 „6 kadrai“. N-7 
1.00 Comedy club. N-14  
1.55 „Tėtušiai“. N-7  

6.20 Reporteris.
7.30 Nuoga tiesa. N-7 
9.30 „Pėdsakas“. N-7 
10.30 „Atšilimas“ (1 tęs.). N-7 
11.35 „Delta“. N-7 
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7 
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 „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 Žinios. 
20.30 „Atšilimas“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kartų kovos.  
0.45 „Delta“. N-7 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 „Inspektorius Mažylis“. N-7 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“. 
9.40 „Lesė“. 
10.05 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7 
11.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
1“ (k). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio 
1“. 
16.45 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). 
18.30 Šiandien.  
19.10 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 „Kompanionas“. N-7 
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
2.10 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 

4.05 Emigrantai (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Mūsų miesteliai. Meteliai. 
I d. (k).

6.30 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Džiumandži“. 
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.45 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
12.45 „Mauglis. Pagrobimas“. 
13.05 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7 
21.30 Žinios.  
22.15 „Žudymo žaidimai“. N-14 
0.15 „Judantis objektas“. N-7 
1.05 „Visa menanti“. N-7 
1.55 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
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 „Meilė itališkai“. N-7  

16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
20.00 Gero vakaro šou. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Transsiberija“. N-14  
0.50 „Elementaru“. N-7  
1.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7  
2.30 „Skandalas“. N-14
  

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7 
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). 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 Pagalbos skambutis. N-7
20.30 Pričiupom!. N-7 
21.00 „Pavariau“. N-7 
21.30 „Sukrečiantis skrydis“. N-7 
23.35 „Sachara“ (k). N-7 
1.40 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
2.30 „Gyvi numirėliai“. N-14 
3.15 Kalbame ir rodome. N-7 
4.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 

4.40 „Pavariau“ (k). N-7 
5.05 Kalbame ir rodome (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Kas namie šeimininkas?“. 
8.15 „Keista šeimynėlė“. 
8.40 „Kaukė“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.35 „Eliza“. N-7 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.30 „Būrėja“. 
14.05 „Šeštasis pojūtis“. 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 „Midsomerio žmogžudys-
tės XII. Ilgapirštis“. N-14. 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 
1.05 „Karadajus“. N-7 
1.55 „Mentalistas“. N-7 
2.40 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
3.25 „Midsomerio žmogžudystės 
XII. Mažos malonės“ (k). N-14 
5.00 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.15 „Šokių akademija 3“ (k). 
8.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 2 d.  
13.00 Argentinos lietuviai tango 
ritmu. 
13.50 ...formatas. Poetė Nijolė 

Daujotytė.  
14.00 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“. 
14.25 Mokslo sriuba.  
14.45 „Naisių vasara“. 
15.10 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“ (k). 
15.35 „Lesė“ (k). 
16.00 „Šokių akademija 3“. 
16.30 „Likimo valsas“. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.45 Klauskite daktaro.  
19.35 „Prokurorai“. 
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). N-7 
21.20 Kelias į namus. Antanas 
Saulaitis.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Didysis nuovargis“. N-14 
23.55 Naktinis ekspresas.  
0.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Legendos (k). 
4.05 „Prokurorai“ (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

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. 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).

 
7.00 „Havajai 5.0“. N-7  

8.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
9.00 „6 kadrai“. N-7  
9.30 „Kastlas“. N-7  
10.30 „CSI Majamis“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Tėtušiai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kastlas“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Uola“. N-14  
1.00 Comedy club. N-14  
1.55 „Tėtušiai“. N-7
 

6.20 Reporteris.
7.30 Auksinė daina. 
9.30 „Pėdsakas“. N-7 
10.30 „Atšilimas“. N-7 
11.35 „Delta“. N-7 
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7 
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 „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 Žinios. 
20.30 „Atšilimas“. N-7 
21.30 „Mafijos kronikos“. N-14 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3“.  
9.40 „Lesė“.  
10.05 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7 
11.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
1“ (k). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio 1“. 
16.45 „Komisaras Reksas 16“. N-7 
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt. HD. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“.  
22.20 Trumposios žinios.  
22.25 „Žalioji mylia“. N-7 
1.30 Trumposios žinios.  
1.35 „Komisaras Reksas 16“ (k). 
N-7 
2.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.10 Kelionės su „Istorijos detekty-
vais“ (k). 

5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).  

 
6.30 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Džiumandži“. 
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-voras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 
9.45 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
12.45 „Mauglis. Paskutinė Akelos 
medžioklė“. 
13.05 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. Pokal 
21.30 Žinios.
22.15 „Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas“. N-14 
0.05 „Judantis objektas“. N-7 
0.55 „Visa menanti“. N-7 
1.45 Sveikatos ABC televitrina (k). 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 
N-7  
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 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  
15.00 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Meilė itališkai“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 

N-7  
20.00 Farai. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Senoji mokykla“. N-14  
0.20 „Elementaru“. N-7  
1.20 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7  
2.10 „Skandalas“. N-14
  

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7 
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k). 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. 
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 gatvės“. 
19.30 Pagalbos skambutis. N-7 
20.30 Pričiupom!. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Palikti po pamokų“. N-14 
23.30 „Sukrečiantis skrydis“ (k). N-7 
1.20 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
2.10 „Gyvi numirėliai“. N-14
2.55 „Diagnozė – žmogžudystė“ 
(k). N-7 
4.25 Savaitės kriminalai (k). N-7 
4.50 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
5.40 Pričiupom! (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo patarimai. N-7 

7.45 „Kas namie šeimininkas?“. 
8.15 „Keista šeimynėlė“. 
8.40 „Kaukė“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.35 „Eliza“. N-7 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.30 „Būrėja“. 
14.05 „Šeštasis pojūtis“. 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 „Nebylus liudijimas. 
Broliškumas“. N-7 
23.15 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
0.05 „Bėgantis laikas“ N-7  
2.05 „Karadajus“. N-7 
2.55 „Mentalistas“. N-7 
3.40 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
4.25 „Midsomerio žmogžudystės 
XII. Ilgapirštis“ (k). N-14

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.20 „Šokių akademija 3“ (k). 
8.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 3 d.  
13.00 Teatras.  
13.45 ...formatas. Poetas Aidas 
Marčėnas.  
14.00 „Nuo gamyklos konvejerio 2“. 
14.25 Mokslo sriuba.  
14.45 „Naisių vasara“. 
15.10 „Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3“ (k). 
15.35 „Lesė“ (k). 
16.00 „Šokių akademija 3“.

16.30 „Likimo valsas“. 
17.25 Legendos.  
18.10 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
19.00 Mokslo metų pradžios ir 
Laisvės dienos šventė „Dainuojame 
Tėvynei ir Laisvei“.  
20.40 „Džesika Flečer 3“ (k). N-7 
21.30 IQ presingas.  
22.00 DW naujienos rusų kalba. 
22.10 Dabar pasaulyje.  
22.40 Kino operatoriaus Algimanto 
Mockaus kūrybos retrospektyva.  
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Legendos (k). 
4.00 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
4.50 ...formatas. Poetė Nijolė 
Daujotytė (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (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 „Havajai 5.0“. N-7  
8.00 „Elementaru“. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 „Kastlas“. N-7  
10.30 „CSI Majamis“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Tėtušiai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Skorpionas“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7 
21.00 Ralis aplink Lietuvą. 
21.30 „Rezidentai“. N-7  
22.00 „Džonas Vikas“. N-14  
0.05 „Tėtušiai“. N-7  
1.05 „112. Ekstremali pagalba“. N-7  
2.05 „Kastlas“. N-7
 

6.20 Reporteris.
7.30 Patriotai. N-7 
8.30 „Visatos stebuklai“. N-7 
9.30 „Pėdsakas“. N-7 
10.30 „Paskutinis skambutis“. N-7 
11.35 „Delta“. N-7 
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7 
13.40 „Inspektorius Mažylis“. N-7 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 „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 Žinios. 
20.30 „Atšilimas“. N-7 
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa. N-7 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 „Inspektorius Mažylis“. N-7 
3.15 „Miestelio patruliai“. N-7 
4.00 „Delta“. N-7 
4.50 „Inspektorius Mažylis“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“.  
9.40 „Lesė“.  
10.05 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7 
11.45 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“ (k). 
12.15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“ (k). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Mūsų gyvūnai.  
16.45 „Komisaras Reksas 
16“. N-7 
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 „Virš įstatymo“. N-14 
0.40 Trumposios žinios.  
0.45 „Komisaras Reksas 16“ 
(k). N-7 
1.30 Klausimėlis.lt 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Emigrantai (k).  
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų - 90 legen-
dų“ (k). 

5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų - 90 legen-
dų“ (tęs., k). 
5.40 Klausimėlis.lt. 

6.30 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Džiumandži“. 
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
9.45 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
12.45 „Mauglis. Mūšis“. 
13.05 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7 
22.00 „Skubi siunta“. N-7 
23.50 „Šėtonas manyje“. S 
1.20 „Žudymo žaidimai“ (k). 
N-14

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
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 „Meilė itališkai“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  

18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Kaip prisijaukinti slibiną 
2“. 
21.20 „Karo žirgas“. N-7  
0.25 „Gyvenimas yra gražus“. 
N-14  
2.20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7
  

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
8.45 „Žurovas“. N-7 
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). 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 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. 
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.30 „Kartą Meksikoje“. N-14 
23.35 „Palikti po pamokų“ (k). 
N-14 
1.20 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
2.10 „Gyvi numirėliai“. N-14 
2.55 „Kartą Meksikoje“ (k). 
N-14 
4.30 Amerikietiškos imtynės 
(k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Kas namie šeiminin-
kas?“. 

8.15 „Keista šeimynėlė“. 
8.40 „Kaukė“.  
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.35 „Eliza“. N-7 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.30 „Būrėja“.  
14.05 „Šeštasis pojūtis“. 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 „Nusikaltimas“. N-14 
23.30 „Tylos siena“. N-14 
1.10 „Karadajus“. N-7 
2.00 „Mentalistas“ (k). N-7 
2.40 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
3.25 „Nebylus liudijimas“ (k). 
N-7 
5.15 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7

 KULTŪRA 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Gustavo enciklopedija.  
6.30 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“ (k). 
8.15 „Šokių akademija 3“ (k). 
8.45 „Nuo gamyklos konvejerio 
2“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Simfoninės muzikos 
vakaras.  
13.30 VU studentų roko opera. 
14.30 Atspindžiai (k). 
15.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3“ (k). 
15.25 „Lesė“ (k). 
15.50 „Šokių akademija 3“. 
16.15 Konkursas „Dainų dai-
nelė 2016“. 

18.00 Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
atidarymo po rekonstrukcijos 
šventė.  
19.05 Muzika gyvai.  
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7 
21.20 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Žalioji mylia“ (k). N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.35 Legendos (k). 
4.20 Kelias į namus. Antanas 
Saulaitis (k). 
5.00 Septynios Kauno dienos 
(k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Penktoji pavara (k).  
11.50 Beatos virtuvė.  
12.35 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
14.10 24 valandos. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
17.00 Info diena. 
21.00 Penktoji pavara (k). 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Havajai 5.0“. N-7  
8.00 „Elementaru“. N-7 
9.00 „6 kadrai“. N-7  
9.30 „Skorpionas“. N-7  
10.30 „CSI Majamis“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.00 „6 kadrai“. N-7  
12.30 „Tėtušiai“. N-7  
13.30 „Univeras. Naujas ben-

drikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7  
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Skorpionas“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7  
21.00 Ralis aplink Lietuvą.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Karibų piratai. Ant keis-
tų bangų“. N-7  
1.15 „Absoliutus blogis. 
Apokalipsė“. N-14
 

6.20 Reporteris.
7.30 Šiandien kimba.  
8.30 „Visatos stebuklai“. N-7 
9.30 „Pėdsakas“. N-7 
10.30 „Paskutinis skambutis“. 
N-7  
11.35 „Delta“. N-7 
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 „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 Žinios. 
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 „Anatomija“. S 
1.15 „Paprastas nusikaltėlis“. 
N-14 
3.20 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7 
4.00 „Jaunikliai“. N-7 
4.30 „Paprastas nusikaltėlis“. 
N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
6.30 „Rojus Lietuvoj“. 
7.30 Mūsų miesteliai. Meteliai. 2 d.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.50 „Šerloko Holmso nuotykiai“. 
N-7
15.40 Klausimėlis.lt 
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas. 
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 
19.00 Klausimėlis.lt 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20.30 Panorama. 
21.00 LRT 90-mečio Gala koncertas 
iš Kauno Žalgirio arenos.  
22.50 Trumposios žinios.  
22.55 „Tie žavūs žirgai“. N-7 
0.50 Trumposios žinios.  
0.55 Pasaulio dokumentika (k). 
2.40 „Šerloko Holmso nuotykiai“ 
(k). N-7 
4.25 Muzikinis žaidimas „Atspėk 
dainą“ (k). 
5.35 Klausimėlis.lt (k).

6.30 „Įspūdingasis Žmogus-voras“ 
(k). 
6.55 „Eskimų mergaitė“ 
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 

8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“. 
8.35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 „Vėžliuko Semio nuotykiai“. 
11.50 „Skūbis Dū“. 
13.40 Pričiupom!. N-7 
14.40 „Gyvenimo šukės“. N-7 
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Monstrų viešbutis“. 
21.20 „Pametę galvas Las Vegase“. 
N-7 
23.20 „Laukinės atostogos“. N-14 
1.05 „Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas“ (k). N-14

6.30 „Monsunas“. N-7  
7.00 „Transformeriai. Praimas“. N-7 
7.30 „Nindžago. Spinjitzu meistrai“. 
N-7  
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 „Ralfas Griovėjas“. N-7  
13.00 „Naujas imperatoriaus pokš-
tas“. N-7  
14.40 „Brolis lokys“. 
16.10 Ekstrasensai tiria. N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.  
19.30 „Hobitas. Nelaukta kelionė“. 
N-7  
23.00 „Paskutinė riba“. N-14  
1.05 „Avarija. Šeima pavojuje“. N-14  

2.40 „Brolių olimpiada“. N-14
 

6.25 Pričiupom! (k). N-7 
6.50 Pagalbos skambutis (k). N-7 
7.40 „Diagnozė – žmogžudystė“ 
(k). N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7 
11.00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
IV etapas.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 „Dingęs debesų žmonių 
miestas“. 
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.  
21.55 „Baudėjas. Karo zona“. N-14 
0.00 „Veidrodžiai“. S 
2.05 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14 
3.35 Muzikinė kaukė (k). 
5.40 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).

 
6.50 „Akloji“ (k). 
8.00 „Būrėja“ (k). 
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo patarimai. N-7 
10.30 „Liūtų prižiūrėtojas“. 
11.30 „Gyvybės šaltinis – vanduo“. 
12.00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
12.30 „Sostinės keksiukai“. 
13.00 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“. 
13.30 „Sodininkų pasaulis“. 
14.05 „Kas namie šeimininkas?“  

15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Viengungis“. 
16.55 „Toledas‘. N-7 
18.30 „Būrėja“. 
19.30 „Senjora“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir ketvirtas vyras“. N-7 
22.50 „Karalienė Izabelė“. N-14 
0.20 „Su kuo, po galais, aš susituo-
kiau?“ (k). N-7  
0.50 „Tylos siena“ (k). N-14 
2.20 „Nusikaltimas“ (k). N-14 
4.15 „Liūtų prižiūrėtojas“ (k). 
5.00 „Gyvybės šaltinis – vanduo“ (k). 
5.30 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos (k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Bėdų turgus (subtitruota, k). 
7.45 Didžioji Lietuva (k). 
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.  
12.45 „Amerikoniškoji tragedija“ (k). 
15.15 ...formatas. Poetė Ramutė 
Skučaitė.  
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 „Gyvenimas po rugsėjo 
11-osios“. 
17.45 Žinios (k). 
18.00 „Atsiprašau“ (k). N-7 
19.35 ARTS21.  
20.05 Mūsų dienos - kaip šventė. 
21.30 Panorama (k). 
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Žagarės vyšnių festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 
0.00 „Virš įstatymo“ (k). N-14 
1.55 Kelias į namus. Antanas 
Saulaitis (k). 
2.30 Rusų gatvė (k). 
3.05 ...formatas. Poetė Nijolė 
Daujotytė (k). 
3.15 Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos 
istorija (k). 
3.45 ARTi (k). 
4.15 Linija, spalva, forma (k). 
5.00 ARTS21 (k). 
5.30 Panorama (k).

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

6.30 „Bearas Gryllsas. Išlikimas“. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7  
8.30 NT gidas.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Praeities žvalgas. N-7  
10.00 „Dalykai, kuriuos verta išmė-
ginti“. N-7  

11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7  
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 „Bearas Gryllsas. Išlikimas“. 
N-7  
13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 Aukščiausia pavara. N-7  
16.00 Dalykai, kuriuos verta išmė-
ginti. N-7  
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Nuotykių ieškotojas. Midos 
skrynelės prakeiksmas“. N-7  
21.00 Ralis aplink Lietuvą.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Melas ir iliuzijos“. N-14  
0.20 „Džonas Vikas“. N-14
  

7.10 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
N-7 
9.30 Auginantiems savo kraštą.  
10.05 „Visatos stebuklai“. N-7 
11.15 „Vincentas“. N-7 
13.00 Nuoga tiesa. N-7 
14.55 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti“. 
16.00 Žinios. 
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 „Paskutinis skambutis“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos magija“. 
19.00 „Visatos stebuklai“. N-7 
20.00 Žinios. 
20.30 Kartų kovos.  
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Atšilimas“. N-7 
1.20 Mafijos kronikos. N-14 
2.20 „Vincentas“. N-7 
3.30 „24/7“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus 
skaičius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų skai-
čių.

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

- Kaip gi neprisiminsi pirmosios 
savo rugsėjo 1-osios šventės. Ka-
dangi aš nelankiau nei darželio, 
nei paruošiamosios grupės, o vai-
kų man labai reikėjo, tad ir į mo-
kyklą ėjau su dideliu noru, gal ir 
buvo kiek nerimo, bet tai visiškai 
suprantama. Brolis Henrikas buvo 
metais vyresnis, jau pradėjęs lan-
kyti mokyklą, tai man dar ir dėl to 
norėjosi kuo greičiau tapti pirmo-
ku (gydytojas R. Bukelis mokėsi 
Žagarės vidurinėje mokykloje – 
aut.past.).

Mūsų šeimoje mokslas buvo labai 
svarbus – mano tėvams ypač rūpė-
jo, kad mes su broliu gautume gerą 

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Renkama grupė 2016 m. rugsėjo 6 d. 17 val. 

Teirautis Tel. 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai

Užteko knygos, sąsiuvinio ir portfelio 
Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų seniūnijos seniūnas:

- Nors praėjo jau daug metų, 
savo pirmąją rugsėjo 1- ąją pui-
kiai prisimenu. Džiaugsmas ir 
nerimas maišėsi kartu, kai mane, 
pirmokiuką, už rankos į mokyklą 
įvedė abiturientas. Tačiau rugsėjo 
1- osios laukdavau kokius pirmus 
trejus metus, vėliau į mokyklą jau 
taip nesinorėdavo (šypsosi)... Kas 
gi po vasaros atostogų norės sėsti į 
suolą... Vis dėlto mokykliniai pri-
siminimai ir mokykloje praleisti 
metai atmintyje pasiliko kaip 
šviesus, gražus laikas, pilnas nau-
jų atradimų, išmoktų ir ne visada 
gerai išmoktų pamokų, atmintyje 

pasiliko ir bendraklasiai... Iki šiol 
bendraujam, susitinkam, su vie-
nais dažniau, su kitais – rečiau, 
bet ryšys nenutrūko. Kai kuriuos 
jau aplankom tik su gėlės žiedu ir 
žvakele...

Šiais laikais tėvai ruošdami 
vaikus į mokyklą išleidžia nema-
žai pinigų įvairiausioms moky-
klinėms prekėms – jų daug, jos 
gražios, spalvingos... Tikiu, kad 
vaikai jomis džiaugiasi. Kai aš 
lankiau mokyklą, tėvai nupirkda-
vo tik reikalingas knygas, naujus 
sąsiuvinius, parkerį ir kuprinę ar 
portfelį... 

Laukia savo vaikų...

- Parengiamąją klasę lankiau dabar 
jau vadinamojoje A. Vienuolio pro-
gimnazijoje, tad ir pirmą klasę šioje 
mokykloje turėjau lankyti. Tačiau 
mamytei pavyko pervesti į J. Biliū-
no gimnaziją, kur mokėsi sesutė. Tą 
dieną susimaišė viskas – ir didžiulis 
smalsumas, žingeidumas, ir, aišku, 
nerimas. Prisimenu tik, kad labai no-
rėjau, jog mane, pirmokėlę, prie Lai-
mės žiburio vestų mergina, bet nepa-
sisekė – vedė berniukas. Tad buvau 
šiek tiek nusivylusi (juokiasi). 

Mūsų klasė buvo didelė, virš 30 
mokinių, tačiau prisimenu, kad visa-
da buvo tyla, tvarka.

Mokytojai nešdavau mūsų darže-
lyje užaugintus astrų žiedus...

Kai reikėjo į mokyklą išlydėti sūnų 

Julių, gal tik porą pirmųjų rugsėjo su 
juo ėjau į mokyklą, tiesą sakant, tiek, 
kiek jis pats leido... O ir pati maniau, 
kad pirmoje klasėje galbūt dar nedrą-
su, bet vėliau reikia būt savarankišku. 
Užtai tada mes turėdavome dvi rug-
sėjo pirmąsias – Julius nuo šešerių 
pradėjo lankyti muzikos mokyklą – iš 
ryto būdavo šventė mokykloje, po 
pietų – muzikos mokykloje, o vakare 
susirinkdavome namie valgyti tortu-
ko...

Aš, kaip mokytoja, kiekvienos rug-
sėjo 1-osios laukiu su smalsumu – juk 
vaikai taip pasikeičia per tris mėne-
sius! Jau su jais, žiūrėk, ir bendrauti 
reikia kitaip, ir interesų ratas prasiple-
čia. Į klausimą, ar laukiu rugsėjo 1-o-
sios, atsakysiu taip – aš laukiu vaikų!

Irena MELDAIKIENĖ, Anykščių muzikos mokyklos fortepi-
jono mokytoja:

Gydytojas galvoja apie grįžimą į darželį
Rimondas BUKELIS, vyriausiasis Troškūnų palaikomojo gy-

dymo ir slaugos ligoninės gydytojas:

(Atkelta iš 6 p.)
Smalsumas pynėsi su jauduliu...

išsilavinimą. Augindami su žmona 
savus vaikus laikėmės lygiai to paties 
principo – mokslai yra svarbiausia. 
Tad nei aš kada atsikalbinėjau, kad 
nenoriu į mokyklą, nei mano dukros 
kada taip darė.

Labai šviesiai prisimenu moky-
klinius metus, į juos žvelgiu su baltu 
pavydu – norėčiau vėl ten pat sugrįž-
ti, tik jau niekas manęs nepriima, na 
nebent į darželį reikia prašytis (juo-
kiasi)...

Šis rugsėjis mūsų šeimoje ypatin-
gas – Klaipėdoje gyvenantis anūkas 
Benas pradės eiti į pirmą klasę, kaip 
tik šį savaitgalį važiuosime pas jį į 
svečius, kartu paminėsime ir artėjan-
čią šventę. Benas labai nori į moky-
klą, yra protingas, žingeidus vaikas – 
ką besakysi, visas į senelį (juokiasi)...

Brazgiai. Brazgių dvare (Kur-
klių sen.) gimęs ir iki šešerių metų 
augęs kryždirbys, kraštotyrininkas  
buvęs tremtinys Bronius Tvarkū-
nas iš atminties ir nuotraukų padarė 
nuo žemės paviršiaus kolūkmečiu 
nušluoto Brazgių dvaro maketą. 
Dvare prabėgo šešeri B. Tvarkūno 
vaikystės metai, nes per dvaro par-
celiaciją 1938 – aisiais iš Amerikos 
grįžęs jo tėvas nusipirko ketvirtada-
lį šio dvaro. Jame gyveno 4 šeimos  
ir visos buvo ištremtos į Sibirą. Ko-
lūkmečiu kolūkio pirmininkas dva-
rą nugriovė tikėdamasis iš kaminų 
plytų fermų statyboms. 

Džiaugiasi... Šiemet sukako 
25 –eri, kai mirė buvęs Anykščių 
rajono garbės pilietis, rašytojas 
Juozas Baltušis. Lietuvoje atkūrus 
Nepriklausomybę iš jo buvo atim-
tas Anykščių rajono garbės pilie-
čio vardas, netesėta jo valia būti 
palaidotam Svėdasuose. Ketvirtis 
amžiaus klasikas ilsisi Vilniaus 
Antakalnio kapinėse, o Australijo-
je gyvenanti jo dukra Rita Baltu-
šytė džiaugiasi, kad nors romano 
„Parduotos vasaros“ ir nebėra pri-
valomų lietuvių literatūros kūrinių 
mokykloms sąraše, tačiau bent jau 
jo knygos nebedeginamos. „TV an-
tenos“ žurnalistės Audronės Urbo-
naitės kalbintai rašytojo dukrai R. 
Baltušytei apmaudu, kad šiais lai-
kais tėvo biografija tebeanalizuoja-
ma per politinę prizmę, nes žmonės 
jį vertina ir prisimena dėl knygų ir 
anais laikais drąsių kalbų. J. Baltu-
šio knygos išverstos į estų, latvių, 
čekų, rusų ir lenkų kalbas.

Transportas. Anykščių rajo-
no ugniagesių tarnybos Viešintų 
ugniagesių komandos techninę 
bazę papildė naudotas gaisrinis au-
tomobilis „Iveko – Magirus”. Gais-
rinis automobilis ugniagesiams nu-
pirktas už rajono biudžeto pinigus, 
rajono Tarybos sprendimu.

Ralis. Rugsėjo 1-4 dienomis Lie-
tuvoje vyks tradicinis ralis „Aplink 
Lietuvą 2016“. Anykščių ir aplin-
kinių vietovių gyventojai ralio da-
lyvių kovas turės galimybę stebėti 
paskutiniąją varžybų dieną. Rug-
sėjo 4-ąją, 8.03 val. Anykščių kar-
todrome slalomo varžybas pradės 
ralio dalyviai.

Muzika. Atlikėjas Kazimieras 
Jakutis išleido naują dainų albumą 
„Gegužraibės“. Naujausiame atli-
kėjo dainų albume – 14 dainų. Albu-
mą „Gegužraibės“ galima klausytis 
muzikos klausymosi platformoje 
„Spotify“ arba įsigyti kompaktinę 
plokštelę, kurioje publikuojamos 
dainų natos.

Išsigelbėjimas. Anykščių seniū-
nijos Pagirių kaime ūkininkaujantis 
Povilas Patumsis išsaugojo savo 
kiaulių ūkį – jam dėl rajone siau-
čiančio afrikinio kiaulių maro ne-
reiks privertinai išskersti laikomų 
kiaulių. Ūkį išgelbėjo paršavedės, 
atsivedusios jauniklių – turint dau-
giau nei 100 kiaulių, jų skersti ne-
reikia. Priminsime, kad dėl afriki-
nio kialių maro, kuris jau įsisuko ir į 
gyventojų tvartus, Anykščių rajone 
yra paskelbta ekstremali situacija, 
smulkiems kiaulių augintojams nu-
rodyta kiaules išskersti.

Skelbimas. Jei skelbime ne dau-
giau kaip 17 žodžių, toks skelbimas 
darbo dienos numeryje kainuos 5 
eurai, šeštadienio – 6 eurai, jei skel-
bimą kartosite daugiau kaip 3 kar-
tus, kiekvienas kainuos po 4 eurus.
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Kandidatų amžiaus 
skirtumas – 34-eri metai

Mūsų apygardoje varžysis tik par-
tijų iškelti kandidatai: 62-iejų metų 
Darbo partijos atstovas, dabartinis 
Seimo narys Ričardas Sargūnas, jo 
bendraamžis parlamentaras Sergejus 
Jovaiša, premjero patarėja, 47-erių 
metų Auksė Kontrimienė, 61-erių 
metų Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas (Lietuvos laisvės są-
junga (liberalai), 31-erių metų libe-
ralas, verslininkas Lukas Pakeltis, jo 
bendraamžė Valstiečių ir žaliųjų są-
jungos kandidatė, europarlamentaro 
Bronio Ropės biuro vadovė Greta 
Kildišienė bei „Tvarkos ir teisin-
gumo“ partijos atstovas, Aplinkos 
ministerijos darbuotojas, 65-erių 
metų Henrikas Mackela. S.Jovaiša 
ir R.Sargūnas pagal išsilavinimą 
yra „fizrukai“ – inžinieriai. Abu jie 
yra baigę tuometinį Kūno kultūros 
institutą bei dar inžinerinius insti-
tutus: S.Jovaiša – KPI, R.Sargūnas 
– VISI. H.Mackela taip pat yra „vi-
siukų“ absolventas, A.Kontrimienė 
VU baigė žurnalistikos studijas, 
A.Gansiniauskas – Maskvos koope-
racijos institutą, L.Pakeltis bakalauro 
studijas baigė ISM, magistratūrą – 
BMI. O G.Kildišienė dar studijuoja 
Vilniaus kolegijoje.

Anykščių – Panevėžio apygardoje 
varžysis septyni kandidatai

Šį kartą kandidatų amžiaus struk-
tūra labai originali. Tik 47-erių 
A.Kontrimienę galima priskirti vi-
durinei kartai, o net 4 kandidatai 
yra pensinio arba artimo pensiniam 
amžiui. R.Sargūnas, S.Jovaiša, 
A.Gansiniauskas ir H.Mackela jau 
yra įkopę į septintąjį dešimtmetį. Kai 
gimė du jaunieji Anykščių - Panevė-
žio apygardos kandidatai – L.Pakeltis 
ir G.Kildišienė (1985 m.), anksčiau 
išvardintas ketvertas buvo jau labai 
brandūs, mokslus baigę, vaikus augi-
nantys vyrai.    

Nenori kenkti koalicijai

Į Anykščių rajono tarybą kaip ne-
partinis išrinktas A.Liogė jau seniai 
neslėpė, kad bandys laimę Seimo rin-
kimuose. A.Liogės kandidatų į rajono 
Tarybą sąrašą rėmė šalyje žinomas 
politikas Naglis Puteikis, tad ir artėjant 
Seimo rinkimams anykštėnas dairėsi 
į šį asmenį. N.Puteikis nesėkmingai 
bandė registruoti atskirą partiją, pas-
kui nuėjo vadovauti leisgyvei Lietu-
vos centro partijai. A.Liogė Anykščių 
– Panevėžio apygardoje registravosi 
kaip šios partijos kandidatas. Cen-
tristai rinkimams sudarė koaliciją su 
kita ne ypač reikšminga – Pensininkų 
partija ir koaliciją pavadino „Antiko-
rupcinė Naglio Puteikio ir Kristupo 
Krivicko koalicija“. Pirmasis žodis ko-

kandidatas H.Mackela tapo ketvir-
tuoju viešai paskelbtu galimu par-
tijos kandidatu mūsų apygardoje. 
Ir kiti anksčiau skelbti „tvarkiečių“ 
kandidatai nebuvo didelės politikos 
žvaigždės, o pastaroji pavardė aps-
kritai mažai kam girdėta. H.Mackela 
kilęs iš Ukmergės, daug metų dirbęs 
įvairiose Vilniaus įmonėse, buvęs 
sostinės savivaldybės administracijos 
darbuotoju, Seimo nario padėjėju. 
Išsiskyręs, turi dvi dukras ir sūnų. 
2012 metų Seimo rinkimuose partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ kandidatų 
sąraše daugiamandatėje apygardoje 
jis užėmė 99-ąją vietą, surinkęs 155 
pirmumo balsus. 

Tad, panašu, jog nei „tvarkiečiai“, 
nei A.Zuoko liberalai saviems kandi-
datams didelių reikalavimų rinkimuo-
se mūsų apygardoje neturėtų kelti. 

Kandidatams algas 
moka valstybė

Iš septynių kandidatų mūsų apygar-
doje tik liberalas L.Pakeltis gyvena iš 
verslo, visi kiti yra skirtingo lygmens 
biudžetininkai. Du Seimo nariai 
(R.Sargūnas ir S.Jovaiša), premjero 
patarėja A.Kontrimienė, europarla-
mentaro padėjėja G.Kildišienė, mi-
nisterijos darbuotojas H.Mackela bei 
seniūnas A.Gansiniauskas.  

Pagal kilmę anykštėnai yra 

tik S.Jovaiša ir L.Pakeltis. 
R.Sargūnas, A.Gansiniauskas kaip ir 
H.Mackela gimę Ukmergės rajone, 
A.Kontrimienė – Kupiškio rajone, 
G.Kildišienė – Panevėžio rajone. 
Dabar Anykščių rajone gyvena tik 
L.Pakeltis ir A.Gansiniauskas. Na, 
tiesa, Seimo nariai R.Sargūnas ir 
S.Jovaiša turbūt ginčysis, kad jie taip 
pat yra anykštėnai, bet jų darbovietė 
juk yra Vilniuje. 

L.Pakelčio biografija nėra ilga ir 
anykštėnams žinoma, pristatinėti 
nereikia ir R.Sargūno bei, žinoma, 
S.Jovaišos. A.Kontrimienė iki 1999 
m. dirbo žurnaliste įvairiuose Lie-
tuvos leidiniuose, po to tapo LSDP 
spaudos centro darbuotoja ir nuolat 
kilo partijos reitinge. Nuo 2012-ųjų 
ji yra premjero patarėja, LSDP kan-
didatų daugiamandatėje apygardoje 
sąraše ji įrašyta į pirmąjį dešimtuką.   

Žiūrint iš „valstiečių“ pozicijų, 
Anykščių – Panevėžio apygarda 
lyg ir „priklausė“ dviejų kadencijų 
Seimo nariui Antanui Baurai, tačiau 
šiam nesutikus kandidatuoti atsira-
do G.Kildišienė. Savo rinkiminiame 
lankstinuke G.Kildišienė rašo, kad 
tik sulaukusi pilnametystės emigra-
vo į Didžiąją Britaniją, kur praleido 
ketverius metus. Grįžusi į Lietuvą ji 
studijavo teisę, tačiau gimus dukrai 
mokslus metė. Dabar ji Vilniaus ko-
legijoje mokosi aprangos technologi-
jų ir verslo, dirba europarlamentaro 
B.Ropės biuro vadove. Biografijoje 
nurodoma, jog ji yra išsiskyrusi. 

Tik R.Sargūnas – veteranas

2012 metų Seimo rinkimuose 
Anykščių – Kupiškio apygardoje 
dalyvavo net 12 kandidatų. Vienin-
telis iš to dvyliktuko R.Sargūnas vėl 
dalyvauja Seimo rinkimuose mūsų 
apygardoje. Beje, 2012 metais Kris-
tinos Brazauskienės partijos atstovė 
Aurelija Kairienė mūsų apygardoje 
surinko tik 78 balsus ir turbūt tapo 
visų laikų antirekordininke.   

R.Sargūnui 2016-ųjų Seimo rin-
kimai jau bus ketvirtieji toje pačioje 
apygardoje. 2004 ir 2008 metais jis 
liko ketvirtas, o 2012-aisiais laimėjo 
rinkimus. 

S.Jovaiša 2012-aisiais varžėsi vien-
mandatėje Prienų – Birštono apygar-
doje, A.Kontrimienė – Vilniaus Fa-
bijoniškių apygardoje. Kitus keturis 
kandidatus derėtų laikyti didžiosios 
politikos naujokais. 

alicijos pavadinime, regis, ir sutrukdė 
A.Liogei. „Anykštai“ kalbėdamas apie 
savo pasitraukimo iš rinkimų motyvus 
A.Liogė sakė: „Įvertinau savo praeitį. 
Įvertinau, kad galiu labiau pakenkti 
koalicijai, nei duoti naudos“. A.Liogė 
yra teistas už mokesčių nesumokėji-
mą, tad, kalbėdamas apie savo praeitį, 
jis įsivertino šį faktą. 

„Uždengė“ apygardą

Kavarsko seniūno A.Gansiniausko 
atsiradimas tarp kandidatų į Seimą 
buvo kiek netikėtas. Na, jo galimybės 
laimėti rinkimus, švelniai tariant, yra 
ribotos. „Anykštai“ seniūnas sakė, 
kad jis nėra Artūro Zuoko vadovau-
jamos Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalai) narys. „2002 metais su 
liberalais kandidatavau į Anykščių 
rajono tarybą, bet nebuvau partinis. 
O šiuose Seimo rinkimuose dalyvauti 
mane pakvietė A.Zuokas. Sutikau“. – 
„Anykštai“ kalbėjo A.Gansiniauskas. 
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) 
Anykščių skyriui vadovauja buvęs 
Anykščių meras Alvydas Gervinskas. 
Praėjusiuose savivaldos rinkimuose 
A.Zuoko liberalai savo kandidatų į 
Anykščių rajono tarybą sąrašo nesu-
darinėjo, bet A.Gervinskas pateko į 
Tarybą. Jis buvo išrinktas per socde-
mų sąrašą.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 

Kavarsko seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas tapo Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalų) kandidatu, nors 
yra nepartinis.

Konservatorius Seimo narys Sergejus 
Jovaiša į 2012-2016 metų kadenciją 
buvo išrinktas pagal daugiamandati-
ninkų sąrašą.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandi-
datė Greta Kildišienė ketverius metus 
praleido emigracijoje.

Socialdemokratė Auksė Kontrimienė 
pagal išsilavinimą yra žurnalistė.

„Tvarkos ir teisingumo“ kandidatas 
Anykščių – Panevėžio apygardoje Henri-
kas Mackela buvo jau ketvirtasis partijos 
viešai pateiktas pasirinkimo variantas.

Liberalas Lukas Pakeltis – jauniausias 
iš kandidatų. G.Kildišienė už jį vyresnė 
dviem mėnesiais.

„Darbietis“ Ričardas Sargūnas – Seimo 
rinkimų veteranas. Jis mūsų apygardoje 
kovos jau ketvirtą sykį. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)



anykštėnai juokauja
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tinklas

Po to, kai laikraštyje „Anykšta“ 
pasirodė publikacija „Anykštėnai 
piktinosi praradę prigimtinę teisę 
bilietus gauti pigiau“ (Austėja Šmi-
gelskaitė, „Anykšta“, 2016-08-23), 
nacionalinio bardų festivalio „Pur-
purinis vakaras“ organizatoriai iš-
platino viešą laišką, kuriame išsakė 
savo poziciją dėl „nepasitenkinusių 
žmonių kalbėjimų dėl per brangių 
bilietų, neva nuolaidų nebuvimo 
ir kitų nemotyvuotų ar iš dalies pa-
grįstų priekaištų“. Anykščių rajono 
savivaldybė jau devintąjį kartą vyku-
siam festivaliui „Purpurinis vakaras“ 
šiemet iš rajono biudžeto skyrė 3900 
eurų. Savivaldybės remiamas festiva-
lis „Velnio akmuo“ anykštėnams jau 
eilę metų bilietams taiko išskirtines 
nuolaidas, tačiau vietos dainuojamo-
sios poezijos mylėtojai ir vėl pasijuto 
nuskriausti.

„Eini į vieną koncertą, o moki kaip 
už tris. 20 eurų, tai 70 litų. Už vieną 
vakarą labai daugoka. Organizatoriai 
tikrai labai gobšūs“, „Eidavau į fes-
tivalį kasmet, bet šiais metais orga-
nizatoriai labai nuliūdino. Kodėl pa-
naikino vienos dienos bilietus? Tikrai 
per brangu mokėti už vieną vakarą 
20 eurų. Apsieis festivalis be manęs 
ir aš be jo“, - tokio ir panašaus turinio 
nusivylusių anykštėnų komentarai 
portale anyksta.lt pasipylė vos nu-
skambėjus paskutiniesiems festivalio 
„Purpurinis vakaras“ akordams. Į 
publikacijas spaudoje ir internetinius 
komentarus netruko sureaguoti festi-
valio „Purpurinis vakaras“ organiza-
toriai.

„Savaitei praėjus po 9-ojo Nacio-
nalinio bardų festivalio „Purpurinis 
vakaras” Anykščiuose, socialiniuose 
tinkluose vis galima paskaityti atsi-
dūsėjimų, jog buvo brangūs festiva-
lio bilietai, esą organizatoriai kartu 
su menininkais skūpūs, gobšūs, o 
pats festivalis pritaikytas turčiams 
ir pan. Net prabilta apie anykštėnų 

Festivalio „Purpurinis vakaras“ organizatoriai 
teisinasi nesantys gobšuoliai

prigimtinę teisę jau savaime į kon-
certus patekti pigiau... Suprantame 
ir sutinkame, kad nūdienos pasau-
lyje kiekvienas turi savo nuomonę. 
Nebūtinai teisingą, dažnai paremtą 
nepatikrintais įsitikinimais, išanksti-
ne nuomone, o kai kada – gal tiesiog 
norima išsikalbėti, išsirėkti...

Turbūt labiausiai mus, organiza-
torius, žeidžia, kai esame kaltinami 
gobšumu, noru prisiplėšti iš vargšų 
žmonių. Pagalvotum, kad viskas 
tiems organizatoriams nukrenta iš 
saulės nutvieksto dangaus ar su lie-
taus kopėčiomis nuleidžiama. Tarsi 
surengti festivalį tėra vienas moste-
lėjimas, nieko nekainuojantis.

Mielieji, įsivaizduokite, kad sta-
tote sau namą. Prieš jame apsigyve-
nant, reikia žemės plotelio, medžiagų 
sienojams, vinių, instrumentų staty-
bai. Tada kviečiate statytojus, po to 
darote apdailą, gražinate, dar vėliau 
perkate baldus, apipavidalinate, ieš-
kote vis gražesnių tapetų ir tik tada 
įkurtuvės su kviestiniais svečiais, 
kurie esą sąžiningi, supratingi, neša 
dovanas, tarp kurių viena kita pasi-
taiko ir jums nereikalinga... Po įkur-
tuvių – ilgai neblėstantys įspūdžiai, 
nuotraukos atminimui socialiniuose 
tinkluose, viena kita svarbesnė – 
gražiai išdailintame albume... Kada 
atsikvošite po visų darbų, rūpesčių 
ir malonumų, skaičiuojate išlaidas. 
Banko paskolytė tirpte ištirpo, sko-
lintų pinigų kaip nebūta, na, o iš gau-
tų dovanų, buičiai ir ūkiui viena kita 
reikalinga.

Pabandykite namą pastatyti iš 
„šventos dvasios”, iš vieno mirktelė-
jimo, rankos mostelėjimo. Taip, būna 
tokių stebuklų – daugelis esame apie 
tai skaitę stebuklinėse pasakose. Ta-
čiau festivalis – ne stebuklinė pasaka, 
tai – realybė. Pasak daugelio „Pur-
purinio vakaro” lankytojų, stebuklas 
– tik ta atmosfera, būsto statyboje 
atitinkanti pompastiškas įkurtuves. 

O iki tol yra metų darbas, kurį reikia 
nudirbti nuo idėjos iki svečių sukvie-
timo... Bet, kaip sakoma, kas nedirba, 
tas nežino...

Sakysite, kad festivalio organi-
zatoriai gavę dozę priekaištų, puola 
teisintis, aiškintis... Nesiteisinam, 
tik praskleidžiam organizacinės vir-
tuvės šydą ir parodome, kad tie 20 
eurų už koncertą, tai – lašas jūroje. 
Ar teko pasidomėti, kiek už panašius 
koncertus, festivalius prašo kiti orga-
nizatoriai? Pasidomėkite, sužinokite, 
o tada jau pulkite. Kita vertus, laikas 
visiems suvokti, kad kultūra – ne tik 
aukščiausia dvasinė būsena, sutei-
kianti žmogui geras emocijas, galinti 
išgydyti visokias depresijas, sutelkti 
mintis, atpalaiduoti nuo sunkios kas-
dienybės, bet ir paslauga, už kurią... 
reikia susimokėti. Sutinkame, kad 
buvo padaryta klaida taikant tą pačią 
kainą vienam koncertui ir abonemen-
tui. Taisysimės, kitais metais taip 
nebus. Bet būkim sąžiningi visi ir 
iki galo: buvo taikomos įvairios len-
gvatos (pensininkams, studentams, 
moksleiviams, vaikams ir t.t.), apie 
kurias buvo visur skelbiama viešai.

Ir dar apie pinigus. Iš valstybės 
biudžeto šiemet festivaliui neskirta 
nei cento. Anykščių r. savivaldybės 
administracija festivaliui skyrė 3900 
eurų, iš kurių dalis sumokėta Anykš-
čių savivaldybės komunalininkams, 
duoti pakvietimai, kurių dalis atiteko 
rajono abiturientams ir pedagogams. 
Kitos lėšos – privačių rėmėjų ir klau-
sytojų, atėjusių į koncertus. Į koncer-
tus, kuriuose pasirodė labai žinomi ir 
mylimi mūsų šalies atlikėjai. Kitur 
vien tik jų autorinis pasirodymas tiek 
arba dar daugiau kainuoja. O „Pur-
puriniame vakare” – visa jų puokštė 
pasirodė. Taip pat norime atkreipti 
dėmesį, kad į daugiau kaip pusė festi-
valio renginių iš viso nereikėjo pirkti 
bilietų. Tai negi iš tikrųjų organizato-
riai jau tokie gobšuoliai?

„Duonos ir žaidimų” – byloja se-
novės romėnų pasakymas, dažnai 
girdimas ir mūsų dienomis. Žmogus 
be vieno iš šio posakio komponentų 
negali gyventi pilnavertiško gyve-
nimo. Kultūra (kokybiška kultūra!) 
buvo, yra ir bus tas šaltinis, kuris 
žmogų maitina dvasiškai, numazgo-
ja kasdienybės dulkes, prisega an-

geliškus sparnus bent kuriam laikui. 
Mūsų įstaiga „Bardai LT”, drauge su 
savo partneriais atlikėjais, mylime ir 
gerbiame kiekvieną klausytoją ir apie 
jį galvojame. Net ir tada, kai tas klau-
sytojas galvoja kitaip“, - išplatintame 
viešame laiške rašo festivalio „Pur-
purinis vakaras“ organizatoriai.

-ANYKŠTA

Šį kartą savo mėgstamus anek-
dotus „Anykštai“ papasakojo so-
cialdemokratas, buvęs Anykščių 
rajono tarybos Antikorupcinės 
komisijos pirmininkas, muzikos 
mokytojas Romaldas GIŽINS-
KAS.

Kalbasi du žydai:
-Kaip sekasi? Kaip gyveni?
-Karjerą padariau. Buvau buhalte-

ris, dabar tapau ekonomistu!
-Ot kvailys! Ar gi tai karjera… Bu-

halteris skaičiuoja pinigus, o ekono-
mistas debesis.

***
Į jūrą laivu išplaukė anglas, prancū-

zas ir rusas. Kilo audra. Laivas sudu-
žo, bet visi trys keleiviai išsigelbėjo ir 
pasiekė salą, kurioje gyvena laukiniai 
žmonės. Laukiniai trijulei surengė 
egzaminą. Sako, jeigu pasakysit tokį 
skaičių, kurio mes nežinome – palik-
sime gyvus, jei ne – suvalgysim.

Anglas sako: „milijonas“. Lauki-
niai tik pasišaipė ir jį suvalgė. Pran-
cūzas: „milijardas“. Toks pats likimas 
ištiko ir jį. Rusas pasakė tik rusams 
žinomą skaičių: „da…ja“ ir liko gy-
vas… 

Šokėjas Deividas Meškauskas draugauja su aktore Ineta Sta-
siulyte.

Mano mergina – „žvaigždė“

Apie tai, kad draugauja su Donatu Ivanausku (sėdi kairėje), 
Jazzu išpasakojo visai šalies žiniasklaidai.

Tarp jaunų Anykščių vyrų spar-
čiai plinta mada „kabinti“ žino-
mas Lietuvos moteris. Pirmasis 
tam pradžią davė buvęs Anykščių 
rajono meras Darius Gudelis, ve-

dęs žurnalistę Neringą Skrudupai-
tę. Šokėjas Deividas Meškauskas 
sugebėjo susipažinti net su dviem 
„žvaigždėmis“ – dainininke Rūta 
Ščiogolevaite, su kuria susilau-

kė sūnaus. Dabar jis draugauja 
su aktore Ineta Stasiulyte. Liepą 
per šalies žiniasklaidą nuvilnijo 
dar viena žinia apie romaną tarp 
anykštėno ir žinomos šalies atli-

kėjos. Justė Arlauskaitė, visiems 
labiau pažįstama kaip Jazzu, vie-
šai prisipažino, kad jos širdies 
draugas yra anykštėnas Donatas 
Ivanauskas.

Kalbantis miestas: „Gaila, kad kultūros žmonėmis save vadinantys 
„Purpurinio vakaro“ organizatoriai nemoka kultūringai įsiklausyti į 
žmonių pastabas. Ypač, kai pastabos apie renginio kainas. Manyčiau, 
pranešimo rengėjai savo pamokymus tamsiam Anykščių kraštui turėjo 
pradėti ne priekaištais dėl „atsidūsėjimų“ kaip jie rašo, o padėka, kad 
neįpirkę bilietų už 70 litų, anykštėnai dvi naktis turėjo kęsti iš slėnio 
sklindantį triukšmą.“

Astra: „Tokio „paaiškinamojo“ rašinio atsiradimas rodo, kad galbūt 
nėra taip viskas logiškai skaidru ir pačiame festivalio organizavime. Apskri-
tai lietuvoje (išimčių tikrai yra ir jos labai džiugina) būdingas nelankstumas 
kainodaroj. Tiesiog bet koks nukrypimas nuo primityviausio modelio - mini-
mum lankstumo - maksimum rezultato, lietuvaičiams (o šiuo atveju festivalio 
organizatoriams) yra priimtiniausias bendravimo su lankytoju būdas, bet 
tikrai ne pats naudingiausias abiem pusėm, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Renginys ir reginys tikrai puikūs - ačiū tiems, kas tuo pasirūpina 
ir sukuria, bet ne veltui atsirado toks organizatorių „atsiprašau“. Nedėkit į 
statinę medaus šaukšto deguto - abu šie dalykai yra puikūs ir naudingi, bet 
tik kol nesusimaišo. Taip ir su bilietais už kosmoso kainą (kad ir kiek čia 
teisintumėtės) - žiūrovas irgi turi teisę rinktis sau palankiausią variantą. Šia-
me festivalyje jis to negalėjo padaryti, nes galimybių rinktis tiesiog nebuvo. 
Beje, labai norėtųsi išgirsti ar perskaityti apie organizatorių (šviesiaplaukė 
moteris su rengėjo kortele) akibrokštą sekmadienio vakaro koncerto metu 
(beveik įpusėjus), kai ji iš pradžių pasiteiravo už apsauginės tvoros sėdinčių 
ir besiklausančių (bet tikrai ne kažin ką matančių, o tai vis tik svarbu pilna-
verčiam įspūdžiui už labai solidžią kainą) žmonių, ar jiems čia patogu, ar 
gerai girdisi. Po to pasiūlė gal kas norėtų nusipirkti užkandžių ar atsigerti 
(!!!???), o po to sekė raginimas pasidomėti savo sąžine, nes jos manymu 
be bilieto prisėsti už tvoros ir klausyti atlikėjų yra labai žema. Apie toliau 
sekusį chaotišką barnį ir apsižodžiavimą gerokai pakeltu tonu su keletu iš 
ten buvusių „nelegalų“ be bilietų (bet juk į tas vietas už tvoros niekas bilietų 
nepardavinėjo!) nesiplėsiu. Gal vis tik organizatoriams reiktų pirmiausia 
patiems sau atsakyti, ar jie maksimumą padarė ne tik dėl atlikėjų (tikiu taip), 
bet ir dėl klausytojų, žiūrovų (abejoju). Ir nereikia manyti, kad svarbiausia 
yra atlikėjas - jis turi jausti publiką, kad visą save atiduotų...”

na...: „Reikia susitaikyti, kad kultūra kainuoja ir menininkai taip pat 
nori valgyti. Bet ir rengėjai, manau, ne šventi. „Devilstone“ kažkaip 
palieka solidesnį, labiau į Anykščių gyvenimą įsiterpusio įvykio įvaizdį, 
nors jų grupės greičiausiai kainuoja brangiau.”

Klausytojas: „Pasidomėjau ir puolu. kodėl šešioliktą kartą vykstan-
tis gal net geresnis festivalis „Akacijų alėja“ kulautuvoje žiūrovams ne-
kainuoja nė cento? Aūū organizatoriai!“

balsai internete (anyksta.lt):
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parduoda

įvairūs

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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

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.

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

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Troškūnų centre. 
Šalia ligoninė, parduotuvė, bažny-
čia, autobusų stotis. Namas - 116 
kv. m, sklypas - 5,5 a. Šalia van-
dentiekis (nepajungtas). 11000.

Tel. (8-650) 67485.

Sodybą Kurklių kaime, plotas 10 
ha ribojasi su upėmis. Gyvenamas 
namas, molinis tvartas, klojimas, 
pirtis. 35000 Eur.

Tel.: (8-672) 70676, (8-673) 72429.

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

Tel. (8-676) 32443.

Žemės ūkio technika

Kombainą Niva su smulkintu-
vu. Kaina 1200 Eur. Kitą daimis. 
Kupiškio raj. 

Tel. (8-624) 58893.

Lėkštinius skutikus, bulvių ka-
samas, rotacines šienapjoves, 
grūdų šnėkus, valomąsias, fron-
talinius krautuvus, “Kverneland 
plūgus”, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Ratinį ekskavatorių EO2621B 
(JUMZ) 1989 metų gamybos. 
Kaina 1200 eurų.

Tel. (8-613) 71775.

“Šniokelį”, akėčias, kultivatorių 
(5 m), purkštuvą, arpą, cisterną (3 
kubų).

Tel.: (8-612) 18408, 7-71-04.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Medienos atraižas pakais. Turi ir 
supjautų. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Pirtį 4x6 m. Stacionarią grūdų 
džiovyklą ARSKA 12 kub. m. 

Tel. (8–656) 51760.

600 “Anykščių kvarcas” akcijų. 
Vienos vertė 3 Eur.

Tel. (8-613) 68354.

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių 
daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Įvairaus amžiaus vietinės kilmės 
ąžuolo sėjinukus su kilmės sertifi-
katais. Kaina 0,40 - 0,50 ect / vnt  
(derinama). Perkant 2 000 vnt. ir 
daugiau atveža į vietą. 

Tel.: (8-678) 21266, 
(8-687) 81212. 

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,24 Eur, taip pat 
didelių kiaulių skerdieną 1,85 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel. (8-657) 66116.

Stambias medienos atraižas bei 
įvairias malkas. Tvarko vėjovar-
tas.

Tel. (8-683) 57655.

Apie 100 kg juodojo ir spalvoto-
jo metalo kartu (juodasis metalas 
0,1 Eur/kg), išsivežti. Naujovišką 
motociklininko šalmą su priekiniu 
stiklu (kaina 50 Eur).

Tel. (8-613) 68354.
VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 28 d. 

(sekmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėliosiomis vištai-
tėmis ir gerai dedančiomis kiaušinius 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turės 
gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiau-
šiniais. Tel. (8-608) 69189. 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

Tel. (8-630) 10200. 

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Veža krovinius iki 3,5 t 
mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Išnuomoja dviejų kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-613) 64189.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankioja-
mos sistemos.

Tel. (8-616) 36372. 

Paslaugos

Sulčių spaudimas modernia 
įranga su pasterizavimu į 5 l ir 3 l 
pakuotes. Dirba kasdien. 

Tel.: (8-676) 17378, (8-675) 
86867, Ažuožerių km., neto-
li pagrindinio kelio Anykščiai-
Kavarskas.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius. Karpo, formuoja gyva-
tvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-698) 05413.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo 
patirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

Gamina paminklus, lieja pama-
tus, iškala raides. 

Tel. (8-648) 81663.

Stato, remontuoja visas koklines 
ir plytines krosnis, valo krosnis ir 
kaminus. Paruošia žiemai kūrenti. 
Gali dirbti savo medžiagomis. 

Tel. (8-610) 45655.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-682) 37022.

Stogų plovimas, dažymas, skar-
dinimas, kaminų valymas, įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Tel. (8-606) 83582.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautu-
vu atlieka žemės kasimo, planira-
vimo darbus, įrengia vandentiekį, 
kanalizaciją. Tvarko kelius, rauna 
kelmus, valo kūdras. 

Tel. (8-670) 12913.

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

Tel. (8-606) 78072.

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

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

Tel. (8-656) 77315.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tija. 

Tel. (8-699) 81270.

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.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus 
pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

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

Tel. (8-650) 63678.

Veža žvyrą iki 6 t su savivarčiu. 
Tel. (8-683) 57655.

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

Tel. (8-657) 66116.

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS
VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės turto 
pardavimą viešame prekių aukcione, kuris vyks 2016-09-20 10 val. adresu: Vilniaus g. 101, 
Anykščiai.

Parduodama:
Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis, 

vnt.
Kaina, Eur/

vnt. be PVM
1 Traktorius Valmet 6800 (1998 m.) 1 16.000,00
2 Traktorius LKT 81 (1994 m.) 1 8.000,00
3 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 4.180,00

4 Universalus smulkintuvas MK-225 (INO BREŽICE, 
2007 m.) 1 2.500,00

5 Automobilis Mitsubishi L200 (2005 m.) 1 1.500,00
6 Automobilis Fiat Ducato (2003 m.) 1 1.500,00

7 Nepageidaujamos augalijos smulkintuvas BM 60.12 
(BECHIO & MANDRILLE, 2005 m.) 1 1.500,00

 Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba 
pavedimu per 3 darbo dienas.
 Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 
nuo 8 iki16 val., prieš tai suderinus laiką telefonu (8 381) 58090.
 Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 Eur.
 Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2016-09-27 10 val., trečiasis – 
2016-10-04 10 val.
 Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr.(8 381) 58090.
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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. 885

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
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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 redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-82-46.  
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@

anyksta.lt

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

Skelbimus į laikraštį „Anykš-
ta“, žurnalą 

„Aukštaitiškas formatas“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Redaktorius

siūlo darbą

perka

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. 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 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

IEŠKOME

Minkštų baldų gamybos įmonė 
ieško baldų apmušėjų, surinkė-
jų-pakuotojų, porolono klijuotojų, 
pjaustytojų, stalių.

Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių 

sen., Katlėrių k.
Darbas 2 pamainomis.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 

Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

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.

Nekilnojamasis turtas

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 pa-
matai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka no-
taro išlaidas. 

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai

Savos gamybos traktoriuką. 
Gerai važiuojantį, tvarkingą iki 
500 Eur. 

Tel. (8-646) 04331.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Skubiai automobilius.
Tel. (8-674) 04540.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vie-
toje. 

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

Kita

Superka įvairius senovinius 
sendaikčius. Domina įvairūs 
pasaulinio karo sendaikčiai. 
Superka dvidures spintas, vie-
nadures spintas su piešiniais, 
skrynias su piešiniais, stalus, 
kėdes, bufetus, suolus ant ke-
turių kojų, bričkas (lineikas), va-
žius (roges), žvangučius, alaus 
statines, kalviškus dirbinius, 
anglinius samovarus, prieška-
rinius laikraščius, nuotraukas ir 
kitus daiktus. Siūlykite įvairius 
variantus.

Tel.: (8-601) 08688.

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

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

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

UAB „Lašų duona“ - kviečius, 
rugius, grikius, žirnius, pupas. 
Atsiskaitymas per 30 d, jeigu per 
3 d.d. kaina mažinama 3 Eur/t. 

Tel. (8-611) 44130, www.lasai.
lt/elevatorius.

Kviečius, rapsus, žirnius, pu-
pas, kvietrugius, miežius, gri-
kius, avižas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - galvijų mėšlą. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-682) 95945, Anykščiai.

Obuolius (didesnį kiekį gali paiimti iš 
namų). Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

Pardavėjai (-ui), prekiauti 
maisto prekėmis. Reikalavimai: 
darbštumas, sąžiningumas, ko-
munikabilumas, būtina patirtis 
prekyboje.

Tel. (8-612) 94791.

Socialinės įmonės statuso 
siekianti medienos apdirbimo 
įmonė ieško staliaus staklininko 
su patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį dar-
bingumą (neįgalumą) turintiems 
kandidatams. 

Tel. (8-683) 06558.
  

 Pastoviam darbui Klaipėdoje 
reikalingi plataus profilio staty-
bininkai (vidaus apdailininkai, 
dažytojai, plytelių klojejai, stog-
dengiai ir t.t) Apgyvendina.

Tel. (8-698) 08205.

Burbiškio agroserviso koope-
ratyvas plečia veiklą ir ieško 
mechanizatorių  bei gyvulinin-
kystės darbuotojų.

  Tel. (8-682) 97420.
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Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.
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rugpjūčio 28 d.

rugpjūčio 29 d.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė.

anekdotas

oras
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IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė svarsto apie šiukš-
lių mokestį pagal kvadratinius 
metrus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo linas BITVINSkAS

S. Kairys buvo garsus tarpukario 
Lietuvos inžinierius, Vytauto Didžio-
jo universiteto profesorius, Vyriau-
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas, Vasario 16-osios akto 
signataras. 

„Žygio kryptis pasirinkta simbo-
liškai, kadangi šiais metais minime 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
įkūrimo 120–ąsias metines. Svarbu ir 
reikšminga buvo pasivaikščioti takais, 
kuriais  vaikščiojo ir mūsų partijos 
pradininkas. Net ir praėjus daugiau 
nei šimtui metų radome artimųjų, ap-
silankėme 97 metų amžiaus Stepono 
Kairio dukterėčios sodyboje, paben-
dravome su jos dukra“, – pasakojo 
žygio dalyvė, socialdemokratų kandi-
datė į Seimą Auksė Kontrimienė.

Žygeiviai aplankė Užunvėžių kai-
mą, kur iki 10 metų gyveno ir pradinę 
mokyklą lankė S. Kairys. 

Socialdemokratai surengė pėsčiųjų žygį Anykščių rajone 
Rugpjūčio savaitgaliais Lietuvos socialdemokratai rengia pės-

čiųjų žygius po Lietuvą. Jau aplankę pamario kraštą, Lietuvos 
pasienį su Kaliningrado sritimi, šį kartą socialdemokratų žygei-
viai pasirinko kelionę Anykščių rajone, kur gyveno Lietuvos soci-
aldemokratijos pradininkas Steponas Kairys.

„Mūrinis, tuo laiku buvęs labai 
modernus, mokyklos pastatas išlikęs 
iki šių dienų. Miestelio bendruomenė 
tikisi, kad jis bus prikeltas naujam gy-
venimui. Galbūt čia įsikurs muziejus, 
bus įamžintas S. Kairio atminimas“, – 
apie miestelio įžymybes partijos ko-
legoms pasakojo Anykščių skyriaus 
pirmininkas Dainius Žiogelis.

Vėliau socialdemokratai aplankė 
medinę sinagogą, žydų kapines ir 
prisiminė S. Kairio indėlį gelbėjant 
Lietuvos žydus.  S. Kairys, kuriam 
kartu su žmona Ona 2005 m. suteikti 
Pasaulio teisuolių vardai, Antrojo pa-
saulinio karo metais priglaudė ir nuo 
nacių slėpė žydų mergaitę, taip išgel-
bėdami jai gyvybę.

Žygio metu socialdemokratai ben-
dravo su sutiktais anykštėnais, išklau-
sė jų pasakojimų, priėmė pasiūlymus, 
kaip turėtų dirbti politikai, kad gyve-

nimas Lietuvoje gerėtų. 
„Kelionės ir gyvi, nesuplanuoti 

susitikimai su žmonėmis geriausiai 
parodo Lietuvos aktualijas, žmonių 
kasdienybę, džiaugsmus ir rūpesčius. 
Tik su jais susipažinę galime grįžti ir 
atlikti savo darbus, įvykdyti duotus 
pažadus“, – sako A. Kontrimienė. 

Socialdemokratė džiaugiasi, kad 
visi sutikti žmonės žygeivius pasi-
tiko maloniai, su šypsena, kai kurie 
netikėtus svečius netgi kvietė į vidų, 
aprodė savo ūkius, siūlė paragauti pa-

čių kopinėto medaus.
Socialdemokratų žygiai „Tai mano 

Lietuva“, rengiami rugpjūčio mėnesį, 
atspindi Lietuvos socialdemokratų 
partijos siekį išgirsti ir pamatyti visą 
Lietuvą, susipažinti su jos rūpesčiais 
ir džiaugsmais, aplankyti Lietuvos 
gyventojus, kurie turi skirtingas ša-
knis, istoriją ir kartu yra Lietuvos 
valstybės piliečiai. 

Politinė reklama bus apmokėta iš 
lSDP rinkimų sąskaitos.  

Užsak. Nr. 1019 

LSDP kandidatė į Seimą Auksė Kontrimienė su bičiuliais lankosi signataro S. Kairio 
gimtinėje Užunvežių kaime.               V.Šereikos nuotrauka.

Paupėse, miškų kirtavietėse pražydo didžiažiedė Tūbė. Įdomu, 
gal ji ką nors bendro turi su mūsų mero pavarde?

Brigitos Ramanauskaitės nuotr. 

Gal žiogas užsimanė medaus?..
Nazaro kėkšto nuotr. 

Vasarai baigiantis, laikas pradėti vertinti jos dosnumą. „Anykš-
ta“ kviečia skaitytojus pasidalinti nuotraukomis ir pasakojimais 
apie gėlynuose, daržuose ir soduose bei miškuose išaugusias gė-
rybes ir pražydusį grožį.

Galbūt Jūsų darželyje ar balkone 
pražydo reta gėlė ar krūmas, gal akį 
džiugina netikėtas augalų derinys, o 
gal pavyko sukurti mažyti rojų dau-
giabučio palangėje, kuris priverčia 
nusišypsoti net niūriausią kaimyną?

O gal šiemet užauginote rekordi-
nio dydžio moliūgą? O gal šiltna-
myje išaugo dangų remiantis pomi-
doras, kokio niekas nematė?

Pasidalinkite geromis vasaros ži-
niomis su kitais „Anykštos“ skaity-
tojais.

Taip pat laukiame nuotraukų ir 
pasakojimų apie grybų derlių. Gal 

radote grybą, kuris gali pretenduoti į 
šalies rekordininkus? O gal ištraukė-
te žuvį milžinę? Papasakokite, kaip 
ir kur tai įvyko.

3 įdomiausių nuotraukų ir pasa-
kojimų autorių lauks „Anykštos“ 
redakcijos įsteigti prizai – 3 mėnesių 
„Anykštos“ laikraščio prenumerata.

Konkursas tęsis iki spalio 1 dienos. 
Nuotraukas siųskite anyksta@
anyksta.lt paštu. Laukelyje nurody-
kite „konkursui vasaros dovanos“ 
arba siųskite adresu : „Anykštos“ 
redakcija ,Vilniaus g. 29, LT-29145, 
Anykščiai.                       -ANYKŠTA

Konkursas „Vasaros dovanos“

Prieš kelis metus įsigijau ir namo 
pavėsyje pasodinau gėlę gal ir 
baisoku pavadinimu - blakių žu-
dikė. Per kelis metus gėlė suvešė-
jo, šiemet užaugino apie 2 metrus 
siekiantį žiedyną. Beje, iš pažiūros 
puošnus, bičių apspistas žiedynas 
ne itin maloniai kvepia. Tačiau ši 
gėlė man miela. Daugiametė vė-
dryninių šeimos gėlė žudike tapo 
dėl kadaise iš jos šaknų virto nuo-
viro blakėms naikinti. 

Julija DAPkUVIENĖ  

Eina narkomanas su drauge pro 
juvelyrinę parduotuvę.

– Oi, koks žiedas su deimantu! 
Noriu! – šaukia draugė.

Narkomanas paleidžia plytą į 
vitriną. Jai sudužus pasiima žiedą 
ir eina toliau. Praeina pro drabužių 
parduotuvę.

Draugė:
– Oi, kokia graži odinė striukė 

su šponkėmis! Noriu!
Narkomanas paleidžia plytą į 

virtiną, griebia striukę. Eina to-
liau.

Staiga draugė:
– Oi, koks gražus mersedesas 

stovi! Noriu!
Narkomanas:
– Tu, ką, galvoji, kad aš tas ply-

tas gimdau, ar ką???

***

Ėjo kartą trys blondinės. Pamatė 
upę. Ir nežino, kaip pereiti. Staiga 
atplaukė auksinė žuvelė ir pasiūlė 
išpildyt tris norus. Viena blondinė 
panoro mokėti plaukti – ir per-
plaukė upę. Antra norėjo, kad atsi-
rastų valtis – ir perplaukė per upę. 
Trečia užsimanė būti brunete – ir 
perėjo per tiltelį, kuris buvo virš 
upės.

Ar tau šventė, ar sekmadienis
teršia metras kvadratinis
net kai namuose nesu
Šiukšlių namuose gausu.

Šiukšlina be proto butas
Jo toksai jau piktas būdas
Bus teisinga, jei išties
pagal plotą jis mokės.

Bet mintis kaip žaibas kerta –
pabandyti viską vertą
Štai sumažinu aš butą
Na ir mokesčių nebūta.

Neša į namus ji malkas
Ir baldus senus ji velka
Štai kokia esu galvota –
Sumažėjo buto plotas.


