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Šiltnamių byla – Panevėžio apygardos 
teisme

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių ūkininkui Audriui Juškai tęsiasi neramūs laikai. Ant kvarcinio smėlio klodų jo statomi 
šiltnamiai gali būti nugriauti, Anykščių šiltnamių byla persikėlė į Panevėžio apygardos teismą.

Šis teismas A. Juškos bylą pradės nagrinėti lapkričio 8-ąją.

Ūkininkas Audrius Juška, išplėtęs šiltnamių ūkį, gali sukurti beveik šimtą naujų darbo vietų. Tačiau 
jo projektas gali baigtis ir milijoniniais nuostoliais.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Povilas atsisveikina su paršeliais Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Pagirių kaime ūkininkaujantis buvusio 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valentino 
Patumsio sūnus Povilas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia, 
kad dėl afrikinio kiaulių maro vis dėlto bus priverstas išskersti 
kelis šimtus laikomų Lietuvos vietinių veislės kiaulių.

Nuo šių metų liepos 4 dienos Anykščių rajone dėl afrikinio kiau-
lių maro yra paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, 
o kiaulių laikytojams, kurie yra patekę į šios ligos buferinę zoną, 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra davusi nurodymą 
kiaules išskersti.

Ūkininkas Povilas Patumsis netrukus privertinai dėl afrikinio 
kiaulių maro išskers kelis šimtus savo ūkyje auginamų kiaulių.  
             ( „Facebook“ nuotrauka).

Perspektyva

Tik blaivi tauta gali išlikti. Netie-
sa, kad lietuviai daugiausiai suvar-
toja alkoholio pasaulyje. Didžioji 
dauguma mūsų yra blaivininkai. Ir 
mūsų yra visur – miestuose ir kai-
muose. Nesitikėjau, kad tiek žmo-
nių balsuos per rinkimus už sunkes-
nį alkoholio pasiekimą ir brangimą. 
Mes balsavom už savus, o girtuo-
kliai – už likusias partijas.

Malonu. Tik bėgu degtinytės bu-
telį įsigyti. Čia dėl visokių įtrynimų.

Linas BITVINSKAS

Paroda. Nuo spalio 28 d. 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre veikia 
Povilo Šiaučiūno paroda „Ne tik 
varnos“. Susitikimas su autoriu-
mi lapkričio 9 d. (trečiadienį) 
17:15 val. Koncertuos Morta Ka-
čionytė (klarnetas), Jūratė Kuo-
dytė (fortepijonas). Renginys 
nemokamas.

Ligos. Daugiau nei pusė anykš-
tėnų į Anapilį spalį iškeliavo dėl 
mirtį sukėlusių širdies ir kraujagys-
lių ligų. Kovą su vėžiu pralaimėjo 
penki anykštėnai, tuo tarpu nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų mirė net 
28 rajono gyventojai.

Skyrybos. Spalį Anykščių ra-
jone susituokė 10 porų, tačiau iš-
situokė net 7. Ilgiausiai santuoka 
tęsėsi 36 metus, trumpiausiai – 4 
metus.  Anot psichologų, dažniau-
sios skyrybų priežastys yra dvi - 
seksas ir pinigai.

Gyvūnai. Anykščių rajono vie-
šojo maitinimo įstaigos nepasi-
žymi svetingumu žmonėms, atsi-
vedantiems savo augintinius. VšĮ 
„Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ yra 
paskelbusi žemėlapį, kuriame nu-
rodomos draugiškos gyvūnams 
vietos. Anykščių rajone tokių vietų 
šiame žemėlapyje nėra nė vienos.

Žvejai. Anykščių žvejų lyga su-
rengė tradicines spiningavimo var-
žybas „Rubikiai – 2016“. Bendras 
46 komandų sugautos žuvies svo-
ris - beveik 54 kilogramai. Buvo ir 
įspūdingų žuvų – 6,45 kg ir 7,45 kg 
svorio lydekos bei beveik kilogra-
mą svėręs ešerys.

Radinys. „Anykštos“ redakcijo-
je palikta „Kakės Makės“ knygutė. 
Atsiimti Skelbimų skyriuje.  

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eurų.

Kiaulių ūkį bandė išsaugoti

Afrikiniam kiaulių marui įsi-
sukus į rajono gyventojų tvartus, 
šią vasarą  P. Patumsis neskubėjo 
vykdyti nurodymo priverstinai iš-
skersti laikomas kiaules. Ūkinin-
kas Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršinin-
ko Dainiaus Žiogelio prašė duoti 
daugiau laiko, kad ūkyje augina-
mi paršeliai būtų iškeldinti į af-
rikiniu kiaulių maru neužkrėstas 
zonas, tačiau rasti kompromisą 
sėkėsi sunkiai. Ūkininkas P. Pa-
tumsis dėl to tiesiogiai kreipėsi į 
patį Valstybinės maisto ir veteri-

narijos tarnybos direktorių Joną 
Milių. Anot P. Patumsio, tam, kad 
būtų išlaikytos jo auginamos kiau-
lės, jis sulaukė didžiulės paramos 
iš Jungtinio gamtinio ūkio narių 
asociacijos, nes Lietuvos vietinių 
kiaulių šalyje yra auginamas labai 
minimalus skaičius.

Vis dėlto P. Patumsio kiaulių 
ūkis sulaukė nemažai kritikos iš 
Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininko 
D. Žiogelio, anot kurio, šiame 
ūkyje neužtikrinami minimalūs 
biosaugos reika-
lavimai.

„Gojuje“ vietos 
užtenka ir 
tėvams, ir 
vaikams

Vairavo ir beveik 
blaivūs, ir beveik 
mirę

Anykščių 
savivaldybėje 
dirba gyvas 
tolerancijos
pavyzdys 

Kandidatų 
nekeikė, 
tik apipaišė

prusto klausimynas
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spektras

 Treneris yra dirbęs šešeriose 
olimpinėse žaidynėse (1996–
2016 metais), o jo auklėtiniai 
yra laimėję devynis olimpinius 
medalius, taip pat – virš 100 ap-
dovanojimų pasaulio ir Europos 
pirmenybėse. Jo auklėtiniai yra 
pagerinę 24 pasaulio ir 36 Euro-
pos rekordus.

Vokietijos plaukimo specialis-
tas yra dirbęs arba vis dar dirba 
su Vokietijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Švedijos, Norvegijos, 
Airijos, Slovakijos, Šveicarijos, 
Belgijos, Egipto, Jungtinių Arabų 
Emyratų ir Pietų Afrikos Respu-
blikos (PAR) plaukikais. Vienas 
garsiausių D. Lange`o auklėtinių 
– olimpinis čempionas iš PAR 
Cameronas van der Burghas.

„Noriu vėl grįžti ten, kur bu-

Plaukikas Giedrius Titenis
pristatė naują trenerį 

Vienas geriausių Lietuvos plaukikų Giedrius Titenis turi nau-
ją trenerį. Anykštėną treniruoja 53-ejų metų vokietis Dirkas 
Lange`as.

vau – ant podiumo. Po nesėkmin-
go praėjusio sezono supratau, 
kad noriu vėl varžytis ir nugalė-
ti geriausius pasaulio plaukikus 
krūtine. Visiškai pasitikiu aukšta 
trenerio kvalifikacija ir labai sė-
kminga programa. Jis jau įrodė, 
kad turi gerą ranką ruošiant ge-
riausius plaukikus“, – sakė G. 
Titenis.

Lietuvos plaukimo federacija 
su naujuoju G. Titenio treneriu 
yra pasirašiusi dvejų metų ben-
dradarbiavimo kontraktą.

Plaukikas pagal trenerio pa-
rengtą planą treniruojasi Vilniuje 
ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį 
jungiasi į treniruočių stovyklas 
Grace (Austrija) ar kitą vietą pa-
gal iš anksto suderintą planą. D. 
Lange’o parengto plano vykdy-

mą Vilniuje kontroliuoja treneris 
Donatas Balandis.

G. Titenis gruodžio 6-11 d. daly-

vaus pasaulio plaukimo čempionate 
25 metrų baseine Vindzore (Kanada).

-ANYKŠTA

Konkursas. Į Seimą nepateku-
siai Darbo partijai panoro vadovauti 
10 kandidatų.  Posėdžiavusi Darbo 
partijos taryba iškėlė ir patvirtino 10 
kandidatų į partijos pirmininko pozi-
ciją: Vydą Gedvilą, Kęstutį Daukšį, 
Valentiną Bukauską, Artūrą Paulaus-
ką, Algimantą Pabedinskienę, Šarūną 
Birutį, Petrą Čimbarą, Živilę Pinsku-
vienę, Rolandą Janicką, Joną Pinskų.  
“10 kandidatų buvo pasiūlyti tarybo-
je, įvardinti. Buvo pasiūlyta dar dau-
giau, keletas atsisakė, bet dešimt iš 
pasiūlytų neatsisakė”, - po 4 valandas 
trukusio tarybos posėdžio žurnalis-
tams sakė laikinasis partijos pirmi-
ninkas Vytautas Gapšys. 

Pralaimi. Senas vaistažolių rin-
kimo ir vartojimo tradicijas turin-
čios Lietuvos pirkėjų krepšeliuose 
karaliauja kava. Tarptautinės rinkos 
tyrimų bendrovės „Nielsen” vertini-
mu, kavai šalyje tenka apie 90 proc. 
pardavimų, vertinant bendrą metinį 
parduodamos kavos ir arbatos kiekį. 
Įprotis ir noras gerti kavą yra toks 
stiprus, kad, nepaisant nuolatinio jos 
brangimo, Lietuvoje kavos pardavi-
mų vertė auga sparčiau už kiekį, jai 
taikoma mažiau akcijų. „Nielsen” 
duomenimis, beveik 80 proc. visos 
šalyje parduodamos kavos yra malta 
kava.Per metus Lietuvoje kavos par-
duodama 11 kartų daugiau negu įvai-
rių arbatų, įskaitant ir vaistažoles.

Taktika. Konservatorių lyderiai 
rinkimus laimėjusiai Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) kėlė 
tokius nekorektiškus reikalavimus 
dėl bendros koalicijos sudarymo, kad 
buvo atstumti. Dabar jie laukia LVŽS 
derybų su socialdemokratais rezulta-
tų ir tikisi, kad šioms dviem partijoms 
susiderėti nepavyks, o tada esą LVŽS 
vėl atsisuks į juos. Tai konservatoriai 
vadina taktišku elgesiu. 

Rekordas. Šiaulietis Valerijus Si-
mulik į Seimą penktą kartą išrinktas 
vienmandatėje apygardoje. Tokių 
rekordininkų Seime - tik du. Visi kiti 
Seimo senbuviai - “sąrašiniai”, į Sei-
mą patekę su partijų traukiniu. Šiuos 
rinkimus V. Simulik Saulės rinkimų 
apygardoje laimėjo prieš socialdemo-
kratą Arvydą Mockų. 

Skundai. Ar iš tiesų Ruklos gy-
ventojai skriaudžia čia apsigyvenu-
sius pabėgėlius? Nejaugi tikrai kliūva 
ir moterims, vaikams? O gal norima 
parodyti, kad Lietuva nepakanti šalis, 
tad reikia išjos sprukti į Vakarus? Be-
veik per mėnesį pabėgėliai Rukloje 
pranešė apie du incidentus. Iš pradžių 
kažkokie du jaunuoliai esą kabinė-
josi prie sirės ir irakietės, kai jos su 
vežimėlyje gulinčiu vaiku pavakare 
vaikščiojo po miestelį - vienai mo-
teriai norėjo nutraukti skarą, sudaužė 
akinius. Praėjusį penktadienį grupė 
sirų paauglių pasiskundė, kad einan-
čius iš mokyklos juos užpuolė du vie-
tiniai jaunuoliai ir apmėtė akmenimis, 
vieną sužeidė. 

Darbas. Paskelbusi apie lėtą pa-
jamų augimą, “Twitter” nusprendė 
panaikinti 9 proc. darbo vietų - atleisti 
apie 300 darbuotojų, praneša BBC.  
Per tris mėnesius iki rugsėjo pabaigos 
bendrovės pajamos išaugo 8 proc., 
iki 616 mln. JAV dolerių. Tai prano-
ko prognozes, bet augimas vis tiek 
buvo 20 proc. prastesnis nei ankstesnį 
ketvirtį. Mėnesinis aktyvių vartotojų 
skaičiaus vidurkis išaugo 3 proc., iki 
317 mln. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Treneris Dirkas Lange`as teigia, kad plaukiko Giedriaus Titenio  
organizmo reakcija į treniruočių krūvius yra pati greičiausia,  
kiek jam yra tekę susidurti.

Priminsime, jog troškūniečiai 
kaltinti savo kūriniu kurstantys 
smurtą prieš vaikus, jiems grėsė 
net reali laisvės atėmimo baus-
mė. Po pusantrų metų trukusio 
teismo proceso Anykščių rajo-
no apylinkės teismo teisėja Zita 
Gavėnienė priėmė troškūniečius 
išteisinantį sprendimą. Tačiau 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ra apeliaciniu skundu kreipėsi į 
aukštesnės instancijos teismą.  

Apeliacinis procesas vyksta be 
išteisintųjų – į bylos nagrinėjimą 
jie neatvyko, bet jiems atstovau-
ja advokatai. „Prieš pradedant 
bylos nagrinėjimą valstybinį 
kaltinimą palaikanti Panevėžio 
apygardos prokuratūros proku-
rorė Jelena Sabaliauskienė pa-
reiškė, kad dar prieš pusantrų 
metų Anykščių policija dainos 
„Šėtone, prašau“ autoriams nu-
rodė kūrinį pašalinti iš interneto, 
bet tai iki šiol nepadaryta. Be to, 
prokurorė nurodė, kad dėl dainos 
paviešinimo „YouTube“ ikiteis-
minį tyrimą dar 2014 m. prašė 
pradėti ir Vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba – esą jos 
dabuotojai mano, kad kūriniu yra 
daroma žala vaikams bei kursto-
ma prieš juos smurtauti. Pagal 
šios tarnybos raštą ikiteisminis 

Troškūniečių byla persikėlė į Panevėžį
Ketvirtadienį toliau buvo nagrinėjama turbūt garsiausia visų 

laikų anykštėnų bylą. Dainą „Šėtone, prašau“ sukūrę ir ją „You-
Tube“ patalpinę troškūniečiai broliai Vaidotas ir Mantas Grin-
cevičiai bei jų pusbrolis Giedrius Sasnauskas tęsia savo teismų 
epopėją. Dabar jų bylą nagrinėja Panevėžio apygardos teismas.

tyrimas buvo pradėtas Ignalinos 
policijoje, o vėliau sujungtas su 
byla, kuri šiuo metu yra nagrinė-
jama teisme. Prokurorė J. Saba-
liauskienė mano, kad pirmosios 
instancijos teismas priėmė netei-
singą sprendimą, išteisindamas 
tris kaltinamuosius. Savo skunde 
apeliacinės instancijos teismui 
prokurorė pažymėjo, kad teis-
mas nepagrįstai ir netinkamai 
įvertino ne tik Žurnalistų etikos 
inspektoriaus tarnybos eksperto 
Laimučio Laužiko, bet ir Vals-
tybinės teismo psichiatrijos tar-
nybos (VTPT) Vaikų ir paauglių 
teismo psichiatrijos skyriaus iš-
plėstinio specialistų tyrimo išva-
das.„Manau, kad teismas tinka-
mai neįvertino šių išvadų ir todėl 
padarė nepagrįstą išvadą dėl šio 
komunikacinio akto pavojingu-
mo pobūdžio ir laipsnio, taip 
pat skunde nurodžiau, kad tai 
yra tyčinis veiksmas – nesutikau 
su teismo išvada, jog nebuvo 
tiesioginės tyčios“, – sakė pro-
kurorė J. Sabaliauskienė. Pro-
kurorė mano, kad išteisindamas 
dainos „Šėtone, prašau“ autorius 
apylinkės teismas nepagrįstai 
neatsižvelgė į eksperto L. Lauži-
ko išvadų, kuriose nurodyta, kad 
komunikacinis aktas negali būti 

laikomas meniniu kūriniu, o juo 
tik bandoma prisidengti. Eksper-
tas taip pat pažymėjo, kad daino-
je jaučiama agresija, noras išsi-
laisvinti iš visuomeninių normų, 
be to, joje kurstoma smurtauti ar 
net nužudyti vaikus, skleidžia-
mos idėjos kai kam gali atrodyti 
kaip sektinos.“ – apie apeliacinį 
procesą rašo portalas „Delfi“.

„Jie gyvena mūsų visuome-
nėje, jiems puikiai yra žinoma, 
kad Lietuvoje yra asmenų, ku-
rių psichinė būklė nestabili, yra 
ligonių, narkomanų, yra negerų 
ir agresyvių žmonių, kurie nau-
dojasi internetu“, – ir Panevėžio 
apygardos teisme taip pat dra-
matiškai kaip ir Anykščių rajono 
apylinkės teisme kalbėjo proku-

Troškūniečiai broliai Vaidotas ir Mantas Grincevičiai bei jų pus-
brolis Giedrius Sasnauskas prokurorams pasistengus tapo visoje 
Lietuvoje žinomais asmenimis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
rorė J. Sabaliauskienė. 

Savo skunde prokurorė prašo 
išteisintuosius Grincevičius ir 
G. Sasnauską pripažinti kaltais 
bei jiems skirti pinigines baus-
mes: V. Grincevičiui – 677, o M. 
Grincevičiui ir G. Sasnauskui 
– po 564 Eur baudas. Ji mano, 
kad daina taip pat turi būti kon-
fiskuota, ją taip pat turėtų būti 
uždrausta platinti.

Grincevičiai ir G.Sasnauskas 
jau trečią kartą pakeitė savo 
advokatus. Jiems dabar atsto-
vauja du advokatai – Arnoldas 
Šukaitis ir Arvydas Penelis. 

Savo sprendimą troškūnie-
čių byloje Panevėžio apygardos 
teismas skelbs gruodžio 19-ąją. 

-ANYKŠTA

Iš viso šiemet pasėlius rajone de-
klaravo 3171 pareiškėjas, avansai 
išmokėti 3090 – čiai pareiškėjų.

Šiais metais avansai mokami itin 
sparčiai – didžioji dalis avansų iš-

3 090 pareiškėjų jau džiaugasi 
avansais

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Per pirmąsias dvi  avansų mokėjimo savaites Nacionalinė mo-
kėjimo agentūra Anykščių rajono žemdirbiams už deklaruotas 
žemės ūkio naudmenas ir pasėlius jau išmokėjo 6 847 170 Eur.

mokėti  iki spalio 31 dienos. Avan-
sinė išmokų dalis siekia  iki 70 proc. 
išmokų pagal skirtingas paramos 
schemas. Iš viso avansai turėtų pa-
siekti 99 proc. pareiškėjų.

2016 metų  avansinės išmokos 
dydžiai yra tokie: vienkartinės iš-
mokos už plotus avansinė dalis – 40 
Eur už ha; žalinimo išmokos avansi-
nė dalis – 31 Eur už ha; išmokos už 
pirmuosius hektarus avansinė dalis 
– 34 Eur už ha; susietosios išmokos 
už baltyminius augalus avansinė 
dalis – 40 Eur už ha; išmokos jau-

niesiems ūkininkams avansinė dalis 
– 30 Eur už ha; susietosios paramos 
už pienines karves avansinė dalis – 
63 Eur už pieninę karvę.

Apie avanso apskaičiavimą 
pareiškėjai informuojami trumposi-
omis žinutėmis. Pagrindinė išmokos 
dalis bus pradėta mokėti gruodžio 1 
dieną.



 
SITUACIJA 2016 m. lapkričio 5 d.

savaitės citatos???

Kalbino Linas BITVINSKAS

Ar pritariate 
žiemos laiko 
įvedimui?

(Atkelta iš 1 p.)
A. Juškos naujųjų šiltnamių ver-

tė – beveik 10 mln. eurų. 6,5 mln. 
eurų gauti iš ES fondų. Ūkininkas 
šiltnamius nuosavoje žemėje pra-
dėjo statyti gavęs Anykščių savi-
valdybės administracijos leidimą. 
Statybų leidimas išduotas priešta-
raujant Lietuvos teisės normoms, 
draudžiančioms statybas žemės 
sklype, kuriame yra naudingųjų 
išteklių. 

Po statybų leidimo išdavimo 
Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcija kreipėsi į 
Anykščių rajono apylinkės teismą, 
prašydama sustabdyti statybas. Po 

kurio laiko ieškovas ir atsakovas 
nusprendė bylą baigti taikos su-
tartimi, o Anykščių rajono apylin-
kės teismas šią sutartį patvirtino. 
Tačiau trečioji šalis, potenciali 
kvarcinio smėlio naudotoja – AB 
„Anykščių kvarcas” - taikos sutartį 
apskundė.    

Panevėžio apygardos teisme at-
sakovais bus ir ūkininkas A. Juška, 
ir Anykščių savivaldybės adminis-
tracija. Tikėtina, kad Panevėžio 
apygardos teismas taško šiltnamių 
byloje nepadės, pralaimėjusi ša-
lis greičiausiai skųs ir šio teismo 
sprendimą aukštesnės instancijos 
teismui. Taip pat tikėtina, jog A. 

Šiltnamių byla – Panevėžio 
apygardos teisme

užjaučia

Raimondui BILIŪNUI
...Tyla ir medžių ošimas te-

saugo brangaus tėvelio amžiną 
poilsį, o nuoširdi mūsų užuo-
jauta tepalengvina Jūsų skaus-
mą ir sielvartą.

Anykščių Rotary klubas

Reikalavimai tapo 
nebepakeliami

Prieš kelias dienas ūkininkas 
V. Patumsis paskelbė, kad Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos reikalavimai dėl laikomų 
kiaulių tapo nebepakeliami, todėl 
nuspręsta jas visas išskersti.

„Artimiausias mėnuo laukia ti-
krai ne pats smagiausias mano gy-
venime, nes esu priverstas nutrauk-
ti tai, ką dariau pastaruosius metus. 
Kaip daugelis turbūt žinot - veisiau 
vieną ypatingą kiaulių veislę. Pra-
dėjau nuo 7 mažų paršelių ir dabar 
stabdau veiklą su keliais šimtais. 
Tokia veikla buvo išties gera gyve-
nimo mokykla su daug posūkių ir 
netikėtumų, kurie mane vis labiau 
grūdino. Su ūkio apimtimi nuolat 
augantis krūvis stiprino ir fiziškai. 
Dabar yra ta riba, kai daugiau dirb-
ti tokiomis sąlygomis būtų sunkiai 
pakeliama, o ir reikalavimai iš ve-
terinarijos išaugo iki beprotybės. 
Susiklosčiusi nepalanki situacija 
su visais veterinariniais reikalais 
dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės 
nepalieka man kitos išeities kaip 
išskersti visas kiaules“, - sociali-
niame tinkle „Facebook“ pranešė 
ūkininkas P. Patumsis.

Išskirtines kiaules teks 
parduoti pigiai

Jau artimiausiu metu iš P. Pa-
tumsio ūkio kiaulės keliaus į 
skerdyklą. Ūkininkas sako, kad 
iš skerdienos  užsakys pagaminti 
įvairių mėsos gaminių, kuriuos 
bus bandoma parduoti.

Povilas atsisveikina su paršeliais
„Mano kiaulės išskirtinės ne tik 

savo senovine lietuviška genetika, 
bet ir išskirtinai natūraliu šėrimu ir 
auginimo būdu, kuomet kiaulių ju-
dėjimas minimaliai varžomas - jos 
nestovi garde, o nuolat vaikštinė-
ja, kažką veikia ir paršeliai dūksta 
kaip visi išdykę vaikai“, - skelbia 
P. Patumsis, vis dėlto kiaules sker-
dimui privalėsiantis parduoti kaip 
„pigią mėsą, nes viskas turės vyk-
ti per trumpą laiką.“ 

Kiaulienos pirkėjus buria 
internete

Kiaulienos ūkininkas turės de-
šimtimis tonų, o jos perdirbimui 
reikalinga nemažai lėšų, todėl P. 
Patumsis socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ kreipėsi į savo bičiulius, 
kviesdamas mėsos gaminius įsi-
gyti iš jo. Nors kol kas konkrečių 
detalių, kur, už kokią kainą bus 
realizuojami mėsos gaminiai, P. 
Patumsis nepaskelbė, jis internete 
jau sulaukė didžiulio dėmesio bei 
palaikymo.

Už priverstinai paskerstas 
kiaules - kompensacijos

Žemės ūkio ministerija jau yra 
parengusi taisykles, kuriomis nu-
statyta vienkartinių išmokų kiau-
lių laikytojams, nuo 2016 m. lie-
pos 1 d. iki lapkričio 1 d. AKM 
zonose paskerdusiems kiaules ir 
pagreitinusiems AKM imlių gy-
vūnų likvidavimą užkertant kelią 
šiai ligai plisti, administravimo ir 
mokėjimo tvarka.

Pagal minėtąsias taisykles kiau-
lių laikytojai savivaldybėms turi 

pateikti paraišką gauti vienkar-
tinę išmoką už paskerstą kiaulę 
ir asmens tapatybės patvirtinimo 
dokumentą. Skaičiuojant paramą 
bus vertinamas kiekvieno indivi-
dualaus AKM zonose ūkį turinčio 
kiaulių laikytojo paskerstų kiaulių 
skaičius, už paskerstą kiaulę mo-
kant vienkartinę 100 Eur išmoką. 
Išmokos bus skirtos kiaulių laiky-
tojams, kurie iki kiaulių išskerdi-
mo ūkyje laikė ne daugiau kaip 
100 kiaulių.

Išmokų sumas apskaičiuos savi-
valdybėse sudarytos komisijos, o 
pačias išmokas išmokės Naciona-
linė mokėjimo agentūra. Planuo-
jama, kad vienkartinės išmokos 
gavėjų sąskaitas pasieks iki metų 
pabaigos.

Be minėtos vienkartinės išmo-
kos, kiaulių laikytojams, preven-
ciškai paskerdusiems kiaules, dėl to 
patirti nuostoliai taip pat kompen-
suojami atsižvelgiant į skerdžiamų 
kiaulių svorį, kiaulių laikytojams 
skiriant paramą už pajamų prara-
dimą dėl įsipareigojimo vienerius 
metus nelaikyti ligai imlių gyvūnų. 
Ši parama mokama už laikotarpiu 
nuo liepos 1 d. iki gruodžio 18 d. 
paskerstas kiaules. Kompensacijos 
suma vidutiniškai siekia nuo 45 iki 
130 Eur, priklausomai nuo sker-
džiamos kiaulės svorio. Išmokų 
sumas taip pat apskaičiuoja savi-
valdybės, o išmoka NMA.

(Atkelta iš 1 p.)

Juškai pralaimėjus bylą ir patyrus 
milijoninius nuostolius, sausa iš 
balos neturėtų išlipti ir Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
ja, išdavusi neteisėtą statybos lei-
dimą.

Kai vyksta A. Juškos šiltnamių 
statybų teisiniai procesai, Seime 
bandoma pakeisti įstatymą, kuriuo 
būtų galima įteisinti šiltnamių ant 
kvarcinio smėlio klodų statybas. 
Šio įstatymo pakeitimo vienu iš 
iniciatorių yra anykštėnas parla-
mentaras Sergejus Jovaiša. Vis 
dėlto akivaizdu, jog šios kadenci-
jos Seimas Žemės gelmių įstatymo 
jau nebepakeis.   

Nesuprantu: „Skerdžiat, skerdžiat - kur jūs mėsų dedat. Daugiau 
gi nesuryjam?“

Gaila: „kad toks valdžios požiūris į dirbantį žmogų, lietuvišką 
kaimą, saugo vilkus, šernus ir išsigandę klauso Briuselio. Sėkmės 
visiems ūkininkams auginantiems karvutes, paršelius, sėjantiems 
grūdą.“

„Nelabai suprontu“: „Vakar nusipirkau du paršiukus kauni. Au-
gynsiu namie keblanys. ku jus tauzijat apie koki maru? Prieš savaiti 
papjoviau vienu, dešrų pridariau, ...rytoj kepsiu šašlyku užraugiau, 
atvažiokit svečios, a čia kur pumpuoja jum demagogiju tai neklausy-
kit, anys nori kad lenkišku miesu pirktumet. Aferystu klanas.“

„Nesąmones“:„Tiesiog naikina mūsų verslą, o nori prastumt kitu 
šalių kiaules. Gėda, kad lietuvos valdžiai nerūpi lietuva.“

Jo:„Vienareikšmiškai durni įstatymai.“
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Audronė BEREZAUSKIENĖ, 
anykštėnė:

- Kadangi esu „vyturys“, keliuo-
si anksti, tai labai didelio skirtumo 
nejaučiu, nors daugelis aplink ir 
padejuoja. Žinoma, vakare dabar 
tamsiau, grįžus iš darbo jau nieko 
nebepadarysi lauke. Aš būčiau už 
tai, kad laikrodžio sukioti nereikia.

Alvydas BOGUŠEVIČIUS, 
uteniškis:

- Sukiojimas mane veikia. Nepa-
sakyčiau, kad į gerą pusę. Kas gi 
gamtoj sukioja? Paukščiai nesu-
kioja, bitės nesukioja. Tik žmogus. 
Negerai – tarsi duoda valandą sko-
lon, o po to vis tiek atsiima.  

Irma LAURINAVIČIŪTĖ, 
anykštėnė: 

-  Žinoma, veikia laiko persuki-
mas. Kaip ir atrodo viskas gerai, 
bet prisitaikyti reikia dviejų savai-
čių. 

Mano supratimu, tai baisiausia 
nesąmonė. Būčiau už tai, kad pasi-
rinktų pastovų laiką ir nebekeistų.

Skęstančių gelbėjimas - pačių 
skęstančių reikalas

Aldona DAUGILYTĖ, visuo-
menininkė, apie kultūros verty-
bių išsaugojimą: 

„Reikia gelbėti griūvančius ver-
tingus pastatus, o ne svajoti apie 
naujas pilis.“

Prieš laiką lygūs visi, o aplin-
kybės priklauso nuo aplinkybių

Antanas VERBICKAS, Anykš-
čių muziejaus direktorius, apie 
paveldą:

 „Laikas, aplinkybės ir žmonės 
daro savo.“

Bet muša juos vedami 
sportinio intereso

Saulius RASALAS, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas, apie tai, 
kokiu pavidalu norėtų grįžti at-
gal į pasaulį: 

„Kirstuku. Labai mažas, nedaro 
didelio poveikio klimato šiltėjimui 
ir CO2 emisijai. Be to, labai neska-
nus, niekas jo neėda.“

Tie, kuriems geriausiai girdisi, 
ne visai gyvi...

Saulius RASALAS, apie tai, 
kur norėtų gyventi: 

„Prie naujai renovuotos Vilniaus 
gatvės – ramu, o kelis kartus per 
metus galima klausyti koncertų 
kieme.“

Seniai mes brūkšnį 
„ant partijų uždėjome“

Alfrydas SAVICKAS, Anykš-
čių-Panevėžio rinkimų apygar-
dos komisijos pirmininkas, apie 
sugadintus balsavimo biulete-
nius: 

„Kur yra partijos, pavyzdžiui, 
ant visų partijų užbraukta linija.”

Nederėtų bausti šakučių ir 
degtukų gamintojų?

Jelena SABALIAUSKIENĖ, 
prokurorė, teismui aiškino, ko-
dėl pavojingas troškūniečių fil-
mukas „Šėtone, prašau”: 

„Lietuvoje yra asmenų, kurių 
psichinė būklė nestabili, yra li-
gonių, narkomanų, yra negerų ir 
agresyvių žmonių, kurie naudojasi 
internetu.”

Kitu atveju pareigūnas tampa 
paprastu piliečiu

Rimantas ČEPULIS, Anykščių 
rajono policijos viršininkas, apie 
girtus vairuotojus: 

„Nei policijos pareigūnas, nei 
paprastas pilietis negali neblaivus 
sėsti prie vairo.“
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rievės

šiupinys

Rytis KULBOKAS

Praėjusius Seimo rinkimus 
tiksliausia būtų pavadinti suki-
limu. Šiame amžiuje dar nebuvo 
tokios užtikrintos vienos politi-
nės jėgos pergalės rinkimuose 
į Seimą, kaip tą padarė „vals-
tiečiai ir žalieji“. Įdomiausia, 
kad jie labiausiai sutriuškino 
varžovus antrajame rinkimų ture, 
tame, kuriame tradiciškai bene 
geriausiai sekdavosi konserva-
toriams ir socialdemokratams. 
O dabar – į vienus vartus, kaip 
pagal principą arba – arba. Tai 
rodo, kad žmonės šalyje negyve-
na taip gerai, kaip jiems patiems 
ar užsienio šalims bando įrodyti 
šalies valdžia.

Naujieji gelbėtojai? Iš dalies 
taip. Rinkėjai aiškiai parodė, kad 
nenori tokios valdžios, kuri perka 
auksines šakutes, vos nenupirko 
šarvuočių „Stryker“ po daugiau 
kaip 7 milijonus dolerių už vieną, 
kai JAV tankų pasididžiavimas 
„Abrams“ kainuoja apie 4,35 
milijono dolerių. Nenori rinkėjai 
europinių pinigų „įsisavinimo“ 
nuo paramos skurstantiems, aklo 
keliaklupsčiavimo prieš Europos 
Sąjungos bet kokius nurodymus, 
galiausiai liberalaus ir vienpu-
siško Darbo kodekso priėmimo, 
PVM lengvatos už šildymą 
nepratęsimo ir taip toliau. ką jau 

kalbėti apie rekordus mušančią 
emigraciją, kainų „nepakilimą“ 
įvedus eurą ir visiškai kritikos 
neatlaikančią versiją apie libe-
ralų lyderio paskolą alkoholinio 
gėrimo dėžutėje? Būtų galima 
vardinti ir vardinti.

 Problemų valstybėje tik 
daugėja, o sprendimų „tradici-
nės“ partijos nesiūlo jokių. Iki 
šiol problemos spręstos arba jas 
ignoruojant, arba skatinant ne-
patenkintuosius emigruoti. kita 
vertus, savo šansą tiek konserva-
toriai, tiek socdemai jau turėjo, 
bet sakyti „susimovė“ būtų nieko 
nesakyti. Dabar belieka imtis 
užkulisinės kovos. Ji ir vyksta.

kodėl konservatoriai buvo taip 
sutriuškinti 
per antrąjį 
rinkimų turą? 
Gal todėl, kad 
jų „atsinau-
jinimas“ 
pasirodė 
esantis tik 
viešųjų ryšių 
triukas (kaip, 
kad paskuti-
niuose Anykščių rajono savival-
dos rinkimuose po kairiųjų (?) 
socialdemokratų vėliava ėjo arba 
garsiai deklaravo, kad partiją re-
mia, įvairių įstaigų direktoriai)? 
Juk po reitingavimo nedaug iš 
tų naujų veidų pakliuvo į Seimą. 
Tačiau reitingavimas didžiausią 
„kiaulę“ pakišo ne kam kitam, 
o socialdemokratams. Nė vienas 
jų, į Seimą patekęs pagal sąrašą, 
nepatvirtino tautos pasitikėji-
mo kaip vienmandatininkas, nė 
vienas jų nelaimėjo. 

Akivaizdu, kad „valstiečiai ir 
žalieji“ susirinko kairiuosius so-
cialdemokratinius balsus, taip pat 
tuos, kurie balsuoja už centristi-
nes idėjas. Matosi, kad lietuvoje 
kairiesiems nebeatstovavo niekas, 

vadinamieji socialdemokratai net 
iš toli kairiųjų vertybių nebeįkū-
nijo. Centristinė ideologija po fi-
losofo Romualdo Ozolo pasitrau-
kimo iš politikos, o vėliau ir po 
jo mirties, apskritai net politinių 
ideologų nebeturėjo. O kaip žinia, 
gamta nemėgsta tuštumos.

Jau vien dešiniųjų „kalti-
nimai“, kad valstiečiai neap-
sisprendę, ar jie kairieji, ar 
dešinieji, skamba kvailai. Sveikas 
protas nėra nei kairysis, nei 
dešinysis, besąlygiškas savęs 
priskyrimas prie vienų ar kitų 
rodo tik arba veidmainystę, arba 
interesus, arba fanatizmą. Tra-
faretai riboja. Ar galima vadinti 
vertybėmis tai, kas daro žalą? 

kaip galima 
vertinti liberalų 
lyderio Remigi-
jaus Šimašiaus 
svarstymus, 
apie valstiečių 
ideologijos 
panašumą į 
nacionalsocia-
lizmą, kitais 
žodžiais – Adol-

fo Hitlerio partiją. Nors, kai 
žinai, kad tie svarstymai buvo 
rinkimų naktį, kuriuose lietuvos 
piliečiai suvėlė taip skrupulingai 
puoselėtus planus ir „profesio-
nalias“ prognozes, nebestebina 
nei nacionalsocializmai, nei dar 
itin politiškai nebrandaus kon-
servatorių lyderio Gabrieliaus 
landsbergio nelogiškumai - iš 
pradžių neisim į koalicijas, po 
to eisim tik su liberalais, po to 
nesiderėkit su kitais, o galiausiai 
valstiečiai nesidera... Akivaizdu, 
kad iki brandaus politiko jam dar 
labai tolimas kelias. kol kas jis 
yra labiau tik politinio įvaizdžio 
kūrimo technologijos produktas. 
Tačiau, manau, konservatoriai 
mažesniu mandatų skaičiumi nei 

net po Andriaus kubiliaus val-
dymo, gali dar labai džiaugtis, 
turbūt teisingai pastebėjo lenkų 
lyderis Valdemaras Tomaševskis, 
kad rezultatai konservatoriams 
būtų absoliučiai tragiški, jei visi 
rinkėjai ateitų balsuoti, o jei dar 
ir prisimintų visą aroganciją, 
kurią konservatorių lyderiai ir 
palaikantys (jau net istoriškai) 
lieja ant kitaip mąstančių...

kas atsitiktų, jei „valstiečiai“ 
eitų į bet kokią koaliciją su 
konservatoriais? Visuomenė nuo 
jų nusisuktų. kiek konservatorių 
kandidatų vienmandatėse įveikė 
„valstiečius“? O kiek pralaimė-
jo? Net savo citadelėje kaune... 
Todėl galima sakyti drąsiai, kad 
konservatorių įtraukimas į val-
dančiąją koaliciją bet kokiomis 
formomis būtų pirmasis rimtas 
ir lemiantis „valstiečių ir žalių-
jų“ pralaimėjimas. O ši partija 
šiuo metu itin priklausoma nuo 
visuomenės palaikymo. Jei 
visuomenės palaikymas smar-
kiau susvyruos, partija iš tiesų 
gali pradėti byrėti. Panašu, kad 
tai supranta ir itin daug šiuose 
rinkimuose dirbęs partijos 
lyderis Ramūnas karbauskis, ne 
viename pasisakyme jis minėjo 
visuomenės išreikšto pasitikė-
jimo jo partijai atsakomybę ir 
būtinybę įgyvendinti rinkimų 
pažadus. 

Replikos, kad „valstiečių ir ža-
liųjų” pažadai itin daug kainuotų 
valstybei, iš dalies yra pagrįstos 
(pavyzdžiui, valstybinių vaistinių 
kūrimas arba alkoholio prekybos 
perėmimas į valstybės rankas).
Tačiau neabejoju, kad šiuos pla-
nus įgyvendinti būtų pigiau, nei  
konservatorių pergalės atveju 
„netikėtai“ prisimintos naujos 
atominės elektrinės statybos. O 
apie naudą visuomenei net svars-
tyti neverta.

...„Sveikas protas nėra nei 
kairysis, nei dešinysis, besą-
lygiškas savęs priskyrimas 
prie vienų ar kitų rodo tik 
arba veidmainystę, arba in-
teresus, arba fanatizmą“...

letenių – 2,56 proc. (2 balsavusieji) 
- buvo Vašuokėnuose. 

Balsavo už Skvernelį... 

Kaip rinkėjai gadina biuletenius, 
kokiu būdu tai daro, „Anykšta“ 
kalbėjosi su Seimo rinkimų Anykš-
čių – Panevėžio rinkimų apygardos 
pirmininku Alfrydu Savicku. 

„Sugadintų biuletenių buvo 
daug. Kaip gadina? Būna, kad biu-
letenį perbraukia – ant viso deda 
kryžių arba tiesiog įrašomos ne-
dalyvaujančių rinkimuose asmenų 
pavardės. Kur yra partijos, pavyz-
džiui, ant visų partijų užbraukta 
linija. Tokių negalima įskaityti. 
Antrame ture daug kur buvo uždė-
ti žymėjimai ant abiejų kandidatų 
– Jovaišos ir Kildišienės. Tokių 
biuletenių buvo nemažai“, - būdus, 
kaip rinkėjai gadino biuletenius, 
atskleidė apylinkės pirmininkas. 

Paklaustas, ar rinkėjai neprirašo 
keiksmažodžių ant biuletenių, A. 
Savickas tikino, kad anykštėnai ir 
panevėžiečiai taip nesielgė: „Buvo 
nemažai tokių biuletenių, ant kurių 
užrašyta, pavyzdžiui, Skvernelis, 
Karbauskis... Bet su keiksmažo-
džiais ar kokiais pripieštais žen-
klais nebuvo“.

Kaip „Anykštai“ pasakojo A. 
Savickas, rinkėjai, kurie netyčia 
sugadino biuletenį, galėjo kreip-
tis į rinkimus stebinčią komisiją: 
„Šiuose rinkimuose buvo sudaryta 
galimybė pasitaisyti duodant kitą 

Kandidatų nekeikė, tik apipaišė Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kiekvienuose rinkimuose dalis balsavimo biuletenių būna su-
gadinami. Praėję Seimo rinkimai – ne išimtis. 

 Tačiau anykštėnai ir panevėžiečiai pirmajame ir antrajame tu-
ruose gadindami biuletenius elgėsi kitaip, nei šalies vidurkis. 

biuletenį. Anksčiau tai buvo griež-
tai draudžiama. Apylinkėse keletas 
balsuotojų, pasinaudojusių tokia 
galimybe, buvo. Respublikoje 
buvo tokių „gudročių“, kurie ban-
dė balsuoti ir antrą kartą“, - apie 
balsavimą pasakojo anykštėnas. 

„Nežinau kodėl, gal didelis kan-
didatų skaičius, gal žmonės ne-
galėjo pasirinkti, gal galvojo, kad 
nieko pakeisti negali... Gal tokios 
priežastys. Kai kurie atvirai sakė, 
kad neturi už ką balsuoti“, - kodėl 
vienmandačių rinkimų pirmame 
ture net 1264 rinkėjai sugadino 
balsavimo biuletenius, svarstė ko-
misijos pirmininkas. 

Pasakodamas apie rinkimus, A. 
Savickas teigė, kad nors rinkimai 
apygardoje vyko ramiai, tačiau 
pirmajame ture jis iškvietė polici-
ją. Įtarimą sukėlė prieš pat patal-
pas, kuriose balsuojama, sustojęs 
autobusas ir iš jo pasipylusi kokių 
trisdešimties jaunuolių grupė: „Ga-
liausiai paaiškėjo, kad tai jaunuoliai 
daugiausia iš Vilniaus, bet tuo metu 
man kilo įtarimas ir iškviečiau poli-
ciją. Bijau pasakyti, bet atrodo, kad 
tyrimas nutrauktas. Kiek išsiaiški-
nom, jie lyg važiavo į kažkokią kai-
mo sodybą švęsti“, - apie incidentą 
pasakojo A. Savickas.

„Tik antrajame ture balsavimo 
kabinoje Kildišienei nupiešė ūsus, 
turėjau pakeisti jos plakatą. Tai buvo 
išankstiniame balsavime“, - apie vie-
ną iš nedaugelio rinkėjų „pajuokavi-
mų“, kalbėjo A. Savickas. 

balsavimo rezultatus vienmandatė-
se apygardose, net 7,69 procento 
balsavusių anykštėnų ir panevėžie-
čių sugadino biuletenius (1264 rin-
kėjai). Tai penktas pagal negalio-
jančių biuletenių skaičių rezultatas 
šalyje iš 71 balsavimo apygardos. 
Tačiau tuo pat metu rinkėjai bal-
suodami už partijas sugadino tik 
4,54 procento biuletenių (746 bal-
sai). Tai tik truputį daugiau nei ša-
lies vidurkis – 4,12 procento.

Antrame ture, rinkdamiesi, ką į 
Seimą išrinkti tiesiogiai - „valstie-
tę“ Gretą Kildišienę ar „konserva-
torių“ Sergejų Jovaišą - anykštėnų 
ir panevėžiečių biuletenių gadini-
mo rodikliai kardinaliai apsivertė 
– rinkėjai sugadino tik 2,62 proc. 
biuletenių (338 balsai), o tai ma-
žiau nei šalies vidurkis, kuris buvo 
3,6 proc.

Pirmajame rinkimų ture vien-
mandatininkų biuletenius ypač ga-
dino dešimties Anykščių – Panevė-
žio apygardos apylinkių rinkėjai: 
Dabužių, Šovenių, Staškūniškio, 
Troškūnų, Nausodės, Traupio, 
Liūdynės, Katinių, Jotainių ir Ma-
ženių. Šiose apylinkėse buvo suga-
dinta daugiau kaip 10 proc. biule-
tenių. Itin išsiskyrė Jotainių (14,62 
proc.) ir Nausodės (13,64 proc.) 
rinkėjai. Mažiausiai sugadintų biu-

Anykščių – Panevėžio rinki-
mų apygardos pirmininkas 
Alfrydas Savickas teigė, kad 
rinkėjai elgėsi pakankamai 
korektiškai.

Mažesnis pasirinkimas – 
daugiau apsisprendusių

Seimo rinkimuose vienu iš 
balsavimo rodiklių Anykščių – 
Panevėžio balsavimo apygarda 
šalies mastu buvo tarp išskirti-
nių. Tai – negaliojančių biulete-
nių skaičius. Pagal pirmojo turo 

Vagystė. Ketvirtadienį  Kavarsko 
seniūnijoje  iš neužrakinto namo ko-
modos buvo pavogta apie 500 eurų, 
auksinis žiedas su raudonos spalvos 
akute. Nuostolis - 650 eurų. Dvi įta-
riamosios vagyste  (gimusios 1995 ir 
1964 metais)  policijos  sulaikytos. 

Pažeidimai. Anykščių valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba šią 
savaitę buvo sustabdžiusi Anykš-
čiuose, Ramybės mikrorajone, UAB 
„Giedjora“ priklausančios kebabinės 
– picerijos veiklą. „Buvo skundų. 
Žmogaus įtarė, kad po apsilanky-
mo susirgo vaikai, bet informacija 
apie tai nepasitvirtino. Bet tikrinimo 
metu radome tam tikrą netvarką. Jie 
turėjo dvi su puse paros susitvarkyti 
iškilusias problemas ir veiklą vėl at-
naujino“, - sakė Anykščių valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis.

Pakeleivis. Į keturių dienų ko-
mandiruotę Ukrainoje rajono meras 
Kęstutis Tubis išvyko su  savivaldy-
bės Statybos skyriaus vyresnysiuoju 
inžinieriumi Ramūnu Žemaičiu. De-
legacija išvyko „apžiūrėti ir išstu-
dijuoti esančių senovinių medinių 
rąstinių pastatų statybos technolo-
gijas. R. Žemaitis yra medinės Šei-
myniškėlių pilies statybos techninis 
prižiūrėtojas.

Maras. Nacionalinio maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo insti-
tuto specialistai patvirtino dar vieną 
afrikinio kiaulių maro atvejį. Šį kartą 
šerno gaišenai, rastai Vėžio miške 
Kavarsko seniūnijoje. Tai pirmas 
atvejis šioje seniūnijoje.

Muzika. „Juodo Mėnulio Archy-
vai“ – taip vadinasi šį mėnesį išlei-
džiamas Anykščių muzikos grupės 
„Dissimulation“ leidinys, apibendri-
nantis daugiau nei dvi dešimtis metų 
tebesitęsiančią “metalo” grupės vei-
klą. Gruodžio pradžioje albumas bus 
pristatytas Anykščiuose.

Filmavimai. Nuo spalio 15-osios 
draudžiama lašišų žvejyba. Už netei-
sėtai sugautas lašišas arba šlakius nu-
statytos milžiniškos baudos –  viena 
žuvis brakonieriui kainuoja 631, 62 
euro. Neršti lašišos kyla į upių aukš-
tupius, Šventąja pasiekia Anykščius, 
„išeina“ ir į Virintą. Aplinkosaugi-
ninkai filmuoja kelias Virintos upės 
atkarpas – žymiausiose lašišų nerš-
tavietėse įrengtos slaptos filmavimo 
kameros. 

Padėjėjos. Antrai kadencijai į 
Seimą pagal partijos sąrašą išrink-
tas konservatorius Sergejus Jovaiša  
2016-2020 m.  Anykščiuose turės 
dvi padėjėjas – parlamentaro biuras 
bus įkurtas Vilniaus gatvėje, Avi-
žienių namuose. Padėjėjos dirbs po 
pusę etato. „Na, jei netyčia mūsų 
vienmandatėje apygardoje išrinktai 
Gretai Kildišienei nepavyks išspręs-
ti kurio nors anykštėno problemos, 
tada bandysiu padėti aš“, – šypsojosi 
S. Jovaiša.

Protmūšis. Lapkričio1-ąją, nedar-
bo dieną, Anykščių L. ir S. Didžiulių 
bibliotekoje vyko neįskaitinis „Auk-
sinio proto“ žaidimas. Tradiciškai 
protmūšį laimėjo liberalų „Nikė“, 
surinkusi 73 taškus. Antrąją vietą 
užėmė „Šį kartą neatvyko“ (58 tšk.), 
trečiąją „Justelis Kaune“ (48 tšk.). 

Portretas. Iš nuotraukos UAB 
„Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  
29, Anykščiai), darome portretus lai-
dotuvėms (iki A4 formato). Nuotrau-
kos su rėmeliais kaina – 15 eurų.
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3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spau-
dos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo

„Aukštaitiškas formatas“
prenumeratos kainos 2017 metams

Prenumeratorių 
laukia prizai !

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 
170. Kiti prizai - „Fiskars“ 

firmos gaminiai.

Prizų fondas pildosi!

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, 
pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

- Kas jums yra laimė?
- Kai aplinkui esantys yra lai-

mingi.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Jausti nutirpusias rankas.

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

- Nuolatinis bandymas įsijausti 
į kito kailį ir dėl to kylantis noras 
suprasti ir atleisti.

- Bruožas, kuris labiausiai er-

Anykščių savivaldybėje dirba gyvas 
tolerancijos pavyzdys 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotojas Saulius RASALAS, paklaustas apie didžiausią gyveni-
mo pasiekimą, mįslingai prisipažįsta: „Kai N atmušiau nuo Gie-
driaus...“ Galima spėti, kad „N“ - tai jo žmona Nelė, bet gali būti, 
kad šis spėjimas ir klaidingas... Matyt, kam reikia, tas supras.

zina kituose?
- Iš pykčio išsprogusios akys...

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Žmona.

- Didžiausias iššūkis?
- Kalbėti angliškai Londono tar-

me su švelniu Oksfordo prieskam-
biu.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Dabar galvoju apie atsakymus.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Skaistumas... Darbštumas... 
Taikumas... Kokios dar yra? Tebū-
nie geranoriškumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Nesu to daręs. Esu stačiokas. 
Galiu miksėti taip, jo jo, nu... Galiu 
palinksėti, bet meluoti nesigauna. 
Užknisa, kai dėl mandagumo kai 
kas net neparagavęs pradeda girti 
šeimininkės patiekalus arba puikų 
naujai seną automobilį, nors jis yra 
baisusis Milupa su pamušta akimi.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Okupacinę kariuomenę ir drau-
gišką baltarusių tautą primenančio 
rando.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Žudikas. Tad pirmoje vietoje 

būtų Leninas, po to Stalinas, Hitle-
ris, Pol Potas.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Gebėjimas šypsotis.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Gebėjimas šypsotis nuošir-
džiai.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Mano kalbos šiukšlės šios: 
„biznio planas“, „tokia gyvenimo 
istorija“, „pasakysiu be užuolan-
kų“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Faktus.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Įsčiose. 

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Absoliučią atmintį.

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

- Kairės kojos kelio raištį.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Kai „atmušiau“ N nuo Gie-
driaus...

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

- Kirstuku. Labai mažas, nedaro 
didelio poveikio klimato šiltėjimui 
ir CO2 emisijai. Be to, labai neska-
nus, niekas jo neėda.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Prie naujai renovuotos Vilniaus 
gatvės – ramu, o kelis kartus per 
metus galima klausyti koncertų 
kieme.

- Brangiausias turtas?
- Sveikas protas.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Susilenkti prieš didesnį.

- Jūsų svajonių profesija?
- Norėjau būti archeologu iš 

noro panervinti savo mokyklos 
direktorių, kuris buvo komunistas, 
esu parašęs, kad busiu kulto tarnu, 
dabar nežinau...

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Esu gyvas tolerancijos pavyz-

dys.

- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Galimybę svajoti.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Andrejus Kurkovas, nes parašė 

apie Andrioniškį. Hermano Hesės 
„Stepių vilkas“, Džeko Keruako 
„Kelyje“, Žano Žako Ruso „Išpa-
žintis“. Įdomu, kad įsimena tai, ką 
perskaičiau būdamas aštuntokas, 
devintokas.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Kareivis Šveikas ir Juza iš J. 
Baltušio poemos.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Faktai rodo, kad tai Muchame-
das . Nes jis dar būdamas gyvas 
matė savo triumfą ir sukūrė im-
periją, kuri vis dar yra. Be to, tai 
parašyta pop knygoje „100 įtakin-
giausių istorinių asmenybių“.

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

- Tai buvo linksmi žmonės.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Adomas ir Ieva.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Kvailių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad nenuvažiavau į Kurilus ir 
prie Baikalo.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Stovinčioje padėtyje.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Ramus miegas brangiau už ri-

zikingus pinigus.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotojas Saulius Rasalas kitame gyvenime norėtų būti kirstuku, 
nes jie neskanūs ir niekas jų neėda.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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kaip kine. Tau parašytas scenarijus, 
o pats tesi artistas. Vaidini kažkokį 
vaidmenį. Kad ir kaip priešintumeisi, 
viskas vyksta taip, kaip nori Dievas“, 
– apie gyvenimą, paženklintą ligos, 
pasakoja moteris. 

Pasak R. Belhou, bėda viena ne-
vaikšto: „Liga pradėjo progresuoti 
dar stipriau. Užpuolė ir kitos ligos 
– jų visa puokštė su sepsiu priešaky. 
Visam ligų paradui „vadovavo“ jo 
Didenybė - Auksinis stafilokokas. 
Pernai gerą pusmetį pragulėjau ligo-
ninėj. Tai nebuvo šiaip sau gulėjimas. 
Visai nesikėliau iš lovos. Sauskelnės, 
visiškas badas ir skausmas. Gydytojai 
nutarė pjauti koją. Ta naujiena tiesiog 
žudė. Tačiau supratau, kad išeities 
nėra. Susitaikiau su viskuo. Bet taip 
pablogėjo sveikata, kad net ir kojos 
nupjauti buvo neįmanoma. Gulėjau 
lyg daržovė, liejau gailias ašaras. Iš 
pradžių, kai niekas nematė, o paskui, 
jau buvo tas pats... Nebevaidinau nei 
stiprios, nei didvyrės, kuriai tik vis-
kas gerai. Mirtis savo šaltu alsavimu 
tvoskė tiesiai man į veidą. Ji buvo 
taip arti, kad mačiau jos veidą. O ir 
ji jau neatrodė tokia baisi. Skaudėjo. 
Skaudėjo viską. Negalėjau apsiversti, 
pajudinti nei rankų, nei kojų. Šau-
kiausi dangaus. Meldžiausi. Ginči-
jausi su Dievu. Pykau ir vėl meldžiau 
pasigailėti. Nors valandą pabūti be 
skausmo. Vaistai tik labai trumpam 
apmalšindavo skausmą ir tik tai buvo 
palaima. Gyvenau vien antibiotikais. 
Kai po kelių mėnesių grįžau namo, 
tepabuvau tris dienas. Vėl grįžau į li-
goninę. Padarė skubią operaciją, nes 
mano stafilokokas atsirado jau ir pil-
ve. Labai sunkiai atsigavau. Dar kelis 
mėnesius praleidau ligoninėj, bet atė-
jo laikas grįžti namo. Buvau parašius 
prašymą socialinei globai. Supratau, 
kad vienas mano vyras (moteris yra 
ištekėjusi antrą kartą - red.past.) ne-
susitvarkys. Juk nėra taip paprasta 
slaugyti „daržovę“. O be to, kuri mo-
teris nepagalvotų, kad vyras gali nuo 

Integralios pagalbos paslauga troškūnietės 
gyvenimą nuspalvino šviesesnėmis spalvomis
2013 metais buvo pradėta įgyvendinti Integralios plėtros pagal-

bos programa, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Šios 
programos pagrindinis tikslas – kokybiškos integralios pagalbos 
(socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo 
amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos šeimos nariams, pri-
žiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, teikimas. 
Buvo sutelktos mobilios specialistų komandos, į socialinės pagalbos 
procesą įtraukti sveikatos priežiūros specialistai. 

Bandomieji projektai vykdyti įvairiose Lietuvos savivaldybėse, 
tarp jų ir Anykščių rajono savivaldyje. Ką reiškia liga, skausmas, 
patiriamas beprasmybės jausmas, ką reiškia sulaukti pagalbos 
sunkią akimirką pasakoja troškūnietė Rasa Belhou.

tokios tiesiog pabėgti. Jokie požymiai 
apie tai nebylojo, tačiau ištverti slau-
gymo košmarą gali ne kiekvienas“.

Kad ir kaip buvo sunku kreip-
tis pagalbos į svetimus žmones, R. 
Belhou tam ryžosi. „Nesakau, kad 
lengvai atvėriau savo namų duris 
visiškai svetimiems žmonėms. Ta-
čiau... Turėjau daugybę ,,draugų“, 
kažkada... Dabar jų neliko. Kam 
įdomu? Kaimynai? Mūsų santykiai 
nėra tokie, kad kažkam rūpėčiau. 
Juk kiekvienas turi savų rūpesčių 
,,per kraštus“. Artimieji? Jų nebė-
ra... Dukra suaugusi, gyvena savo 
gyvenimą, tėveliukas iškeliavęs Aa-
napilin, o mama pati ant patalo, nau-
dojasi tomis pačiomis socialinėmis 
slaugos ir globos paslaugomis... Kai 
įsileidau ,,svetimus“ žmones, mano 
gyvenimas vėl pradėjo kilti į viršų. 
Buvau apsupta nuostabiausių žmo-
nių. Mano ,,sesutė“ Aušrytė gydė 
mano pilvą. Atvažiuodavo perrišinėti 
žaizdos. Nebuvo jokio barjero, kurį 
kartais reikia įveikti. Kiekvieną kartą 
išklausiusi mano verkšlenimus, su-
gebėdavo paguosti, pakelti nuotaiką. 
Visada „užkrėsdavo“ linksmumu. O 
mano slaugės tapo man pačiais arti-
miausiais žmonėmis. Pamilau nuo-
širdžiai tiek Agnytę, tiek Audrutę. 
Jos visos lyg geroji namų dvasia. 
Kai vos sustiprėjau, pradėjo Linutė 
daryti masažų. Jos švelnios rankutės 
diena iš dienos statė mane ant kojų. 
Taip apsupta dėmesio ir atsidavimo 
pradėjau po truputį lipti iš savo juo-
dos bedugnės. Svarbiausia, kad jos 
tikėjo manimi. Kaip ir mano vyras, 
jos sakė: ,,Tu stipri, tu atsikelsi!“. O 
tai svarbiausia... Po truputį, po žings-

nelį, nors ir labai mažą, judu į priekį. 
Jei anksčiau tik žiūrėdavau pro lan-
gą į besikeičiančius metų laikus, tai 
dabar noriu pati dalyvauti gyvenimo 
šventėj. Stebuklingai užgijo koja. Jos 
pjauti jau nebereikės! Ar ne stebu-
klas? Namuose visada jauku ir šilta. 
Visai nebaisu, kad vyras vėl išskris 
keliems mėnesiams į gimtąjį Alžyrą 
aplankyti savo šeimos. Žinau, kad tu-
rėsiu „savo mergaites“. Tiesiog, taip 
jas vadinu. Ne tik vyras, bet ir ,,mano 
mergaitės“ yra mano rankos ir kojos. 
Žinoma, būtų labai gerai, jei projekte 
būtų kinezeterapeutas. Galbūt ne vie-
ną labai norintį padėtų pastatyti ant 
kojų. Žinoma, būtų labai malonu, kad 
būtų daugiau pagalbos priemonių, 
kurias būtų galima pasirinkti. Bet tai 
tokios smulkmenos... Jau seniai ne-
betikėjau žmoniškumu, užuojauta....
Bet šito projekto dėka vėl pamačiau 
ne tik savo ryškumu akinančius sau-
lėlydžius, nusėtą dangų žvaigždėmis, 
bet ir mirties veido paprasčiausiai ne-
beatsimenu... Manau, nebereikia kal-
bėti apie šio projekto reikalingumą, 
naudą. Jis tokiems kaip aš, reikalin-
gas lyg oras kvėpuoti, žemė gyventi, 
vanduo atsigerti ir ugnis sušilti. Len-
kiuosi žemai...“ – apie projekto metu 
gautą pagalba kalba R. Belhou. 

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
trė Algimanta Pabedinskienė pasirašė 
įsakymą, kuriuo patvirtino finansavi-
mą dar 23 integralios pagalbos pro-
jektams, kuriais kuriama ir plėtojama 
socialinė globa ir slauga namuose 
neįgaliems vaikams, darbingo am-
žiaus neįgaliems asmenims, senyvo 
amžiaus asmenims. Šių metų gegužę 
jau pradėtas įgyvendinti 21 projektas, 
o nuo spalio visoje Lietuvoje, išsky-
rus Neringos savivaldybę, iš viso bus 
įgyvendinamas net 61 integralios pa-
galbos projektas.

Asmenys, norintys gauti integra-
lios pagalbos namuose paslaugą turi 
kreiptis į rajono savivaldybės Sociali-
nės paramos skyrių.

o iš gyvenimo kiekvieną mažmožį 
tiesiog išplėšiau pati. Kai išsiskyriau 
su vyru, pasilikau su mažyte dukryte. 
Taip ir gyvenom... Kad išgyvenčiau 
(nesvarbu, kad negavau nė cento ali-
mentų, niekada negavau jokios pašal-
pos, net mokykloj dukra neturėjo ne-
mokamo maitinimo), turėjau ,,arti“. O 
su mano liga (moteris jau seniai serga 
reumatoidiniu artritu – red.past.), tai 
nebuvo taip jau paprasta. Skaudėjo, 
net galva kratydavosi iš skausmo, bet 
keldavausi ir šliauždavau į darbą. O 
reikėjo save tausoti... Tačiau viskas 
vyko taip, kai ir turėjo būti. Dažnai 
pagalvoju, kad gyvenime yra taip, 

„Sergu jau labai seniai. Nežiūrint 
to, visada buvau be galo aktyvus 
žmogus. Bent jau stengiausi, nes ži-
nojau, kad pasiduoti negaliu! Jei nors 
akimirką savęs pagailėsiu, viskas – 
būsiu žlugusi. Maniau esanti labai 
stipri, maniau dar galinti nuversti ne 
tik kalnus, bet dar galinti ir skristi. Tai 
vidinės jėgos... Kaip ir visi, svajojau, 
mylėjau, kentėjau, vargau, juokiau-
si.... Kaip ir visi, gal dar daugiau nei 
visi. Nes kiekvienas žingsnis, kiekvie-
na mažytė pergalė prieš save man su-
teikė nepaprastą norą būti reikalingai. 
Pamilti gyvenimą vis iš naujo. Niekas 
nestovėjo su ištiesta pagalbos ranka, 

Anykštėnams integralios pagalbos namuose paslaugą teikia 
Anykščių socialinės paramos centro specialistai. 

Grynuolis svėdasiškis S. Gal-
vydis, gimęs pačiame miestelyje 
Karališkojoje (dabartinėje Vil-
niaus) gatvėje, savo kilme labai 
didžiavosi ir linksmai pratardavo, 
kad svėdasiškis svėdasiškį sutikęs 
iš nosies pažįsta...

Garbiajam Steponui atminti... Raimondas GUOBIS

Svėdasuose šiemet švęstas svėdasiškio kun. Stepono Galvydžio 
(1916 - 1999) šimtmetis. Ta proga Svėdasų miestelio bibliotekoje 
atverta jubiliejui skirta paroda, veiksianti iki lapkričio pabaigos.

Bibliotekoje chronologiškai  iš-
dėliotos uolaus dvasininko, garsė-
jusio savo pasakėčiomis, S. Gal-
vydžio gyvenimą atspindinčios 
fotografijos, dokumentai, knygos,  
Štai jis gal devynerių metų ber-
niukas, droviai besišypsantis, ran-

koje spaudžiantis knygelę, vilkin-
tis storo milo švarku, draugėje su 
visais artimaisiais - tėveliais Tekle 
ir Antanu bei seserimi Maryte ir 
broliais Antanu, Jonu, Vytautu. 

Pirmasis atspausdintas litera-
tūrinis bandymas - į katalikiško 
žurnalo vaikams „Žvaigždutė“ 
1935 m. gegužės numerį patekusi 
pamokanti istorija „Penki centai“, 
Kauno kunigų seminarijos alum-
no studijų knygelė, iš nuotraukos 
žvelgia kuklus vyrukas, nosį pasi-

balnojęs stilingais apskritastikliais 
akinukais. Mokslo metų įverti-
nimo lapas, vyskupo Kazimiero 
Paltaroko raštas, įsakantis vykti į 
Šeduvą tarnauti vikaru, nuotrau-
kos iš atostogų Baltijos pajūryje, 
liūdesio akimirka sakant pamoks-
lą 1977 m. laidojant svėdasiškį 
kun. Aleksandrą Papučką. 

Ekspozicijoje du seni parkeriai, 
kuriais dvasininkas rašydavo - su 
užrašu „Paris“ ir „Vilnius/ koop. 
Darbas“. Keletas knygų -  „Varda-

Knygelės apie Steponą Gal-
vydį viršelis.

Kun. Steponas Galvydis sako kalbą svėdasiškio kun. Aleksandro 
Papučkos laidotuvėse Kupreliškyje 1977 m. birželio 20 d.

dieniai“, „Liturginiai metai“, „Per 
gyvenimą“, kun. Vaclovo Kartočiaus 
ir kun. Aleksandro Papučkos biogra-
fijos... Juk mėgęs ne tik skaityti, bet 
ir rašyti, buvo vadinamas Panevėžio 
vyskupijos metraštininku, savo kū-
rinius dažnai pasirašinėdavo slapy-
vardžiais  Mokytas Varnėnas, Stepas 
Sėlis, Metraštininkas. Ten ir nedidelė 
mano paties pirmosioms metinėms 
parašyta knygelės „Kun. Steponas 
Galvydis“, kaip padėka, pagarba, 
atmintis žmogaus, kuris mane supra-
to ir kultūrinei veiklai skatino, o ant 
1996 m. padovanotos fotografijos 
nugarėlės užrašė: „Rašyk apie žmo-
nes, surask jų gyvenimo auksą“.

Studijų Kauno kunigų seminarijoje knygelė.
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pirmadienis 2016 11 07

sekmadienis 2016 11 06

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai 2.
9.25 Džiunglių knyga 1.
9.40 Premjera. Auklė Mun.
9.50 Aviukas Šonas 4.
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio žave-
sys (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Slėpiningoji Indija (sub-
titruota).
13.55 Puaro. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai. 
16.30 Tikri vyrai. 
17.15 Lietuvos humoro lyga. 
18.30 Šiandien. 
18.50 Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas” ir LRT paramos ir labdaros 
koncertas „Degu kaip žvakė 2016”. 
20.30 Panorama. 
21.00 Savaitė. 
22.00 Teisė žinoti. 
22.35 Užkibo. N-14. 
0.40 Kino žvaigždžių alėja. Rokas 
ir jo broliai. N-7. 
3.30 Puaro. N-7. 
5.15 Tikri vyrai.

6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 

III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”.
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Berniuko Rykliuko ir Lavos mer-
gaitės nuotykiai.
11.50 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai (Click). N-7. 
14.00 Pričiupom!. N-7. 
14.30 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7. 
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto..
18.30 Žinios.  
19.30 PREMJERA Žvaigždžių 
duetai. 
21.50 PREMJERA Eliziejus.
0.00 Mano motinos prakeiki-
mas. N14.

6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Transformeriai. Praimas”. 
N-7.
7.30 “Nindžago. Spinjitzu meis-
trai”. N-7.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Mamyčių klubas”. 
9.00 “Kulinariniai triukai”. 
9.30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10.00 “Svajonių sodai”. 
11.00 “Slibinas Goriničius ir 
Dobrinia Nikitičius”.
12.25 “Kelionė į Raganų kalną”. 
N-7.
14.30 “Geležinis Vilis”.
14.35 “Kaulų trupintojo legen-
da”. N-7.
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.
18.30 “TV3 žinios”.

19.30 “X Faktorius”. N-7.
22.00 “Profas”. N-14.
23.55 “Neįmanoma misija”. 
N-7.

7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 “Viena už visus” N-7. 
10.10 Beatos virtuvė. 
11.00 “BBC dokumentika. Ledo 
žemė” Ledo žemė”. 
13.15 Sveikinimai. 
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 “Šuo”. N-7. 
19.10 Nuotakų karai. N-7. 
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
22.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
23.00 Septyni. N14. 
1.30 Misionierius. N14. 
3.05 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant. N14. 
4.35 Nuotakų karai. N-7. 

6.50 “Būrėja”. 
8.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”. 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.00 “Atspėk gyvūną”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
12.30 “Paprastai, skaniai, 
itališkai”.
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Tabatos salonas”. 
17.00 Nemarus kinas. Antrąkart 
vedęs. N-7. 

19.00 “Būrėja”. 
20.00 “Akloji”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Volanderis. Sutrikęs žmogus. 
N14. 
22.55 Durys priešais. N14. 
0.45 “Kas aprengs nuotaką?” 
1.40 “Karalienė Izabelė”. N14. 
3.00 Volanderis. Meilės pamo-
ka. N14. 
4.30 “Kas namie šeimininkas?” 
5.15 “Griežčiausi tėvai”. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Euromaxx. 
6.35 Durys atsidaro. 
6.50 Anapus čia ir dabar. 
7.45 Misija. Vilnija. 
8.15 Septynios Kauno dienos. 
8.45 ARTi. 
9.00 Premjera. Kova už išliki-
mą.
9.30 Keliaukim! 
10.00 Mokslo sriuba. 
10.15 Legendos. 
11.00 Kristupo vasaros festiva-
lis 2016. Flamenko emocija. 
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai. 
13.30 Giacomo Puccini. Opera 
„Bohema”. 
15.25 Sodininkas. 
16.00 Ukraina. išgyvenę 
ugnyje.
17.00 Durys atsidaro. 
17.30 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. N-7. 
18.30 Linija, spalva, forma. 
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Prezidento Valdo 
Adamkaus iškilmingas 90-mečio 
minėjimas. 
21.00 Nes man tai rūpi. 
21.50 Kelias į namus.

22.25 LRT OPUS ORE. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.).
0.25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
1.15 Kazys Saja. Devynbėdžiai. 
3.50 Prezidento Valdo 
Adamkaus iškilmingas 90-mečio 
minėjimas. 
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Auginantiems savo kraštą. 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.25 KK2 (k). N-7. 
9.55 Brydės (k). 
10.25 Žodis - ne žvirblis (k).
10.30 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Raudona linija (k). 
14.30 24 valandos (k). N-7. 
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 Beatos virtuvė (k). 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 „Alfa” savaitė. 
21.30 Ne vienas kelyje (k). 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
23.20 Nuo... Iki... (k). 
0.10 Raudona linija (k). 
0.55 „Alfa” savaitė (k). 
1.25 Mano kiemas (k). 
1.55 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k).

6.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7. 
8.30 “Ekstremali žvejyba”.
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 “Vienam gale kablys”. 
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 

keliai”. N-7.
11.00 “Nepaprastos lenktynės. 
12 s. N-7.
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7.
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7.
13.30 “Jokių kliūčių!”. N-7.
14.30 “Aukščiausia pavara”.
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos „Juventus” - 
Kauno „Žalgiris”. 
19.00 “Prieskonių princesė”. 
N-7.
21.00 “Be stabdžių”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Nakties TOP”. N-14.
23.00 “Vikingai”. N-14.
0.00 “Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai”. N-14.
1.00 “Krintantis dangus”. N-14.

7.20 “Dykumos”. 
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 “Visatos stebuklai”. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
16.50 “Budelis”. N-7.
18.00 Žinios. 
18.25 “Gamtos magija”. 
19.00 Kartų kovos. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Vera”. N-7.
22.30 Žinios. 
23.00 “24/7”. 
0.00 “Budelis”. N-7.
2.10 “Visatos stebuklai”. 
3.50 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Laisvės vėliavnešiai.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.30 Premjera. Amerikos pasi-
rinkimas. 
0.40 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
1.40 Komisaras Reksas.  
2.30 Klauskite daktaro.  
 

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
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 VAKARO SEANSAS 
“Tapatybė”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Begėdis”. N14.  
1.55 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Kvantikas. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.30 Aferistas. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 

11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Moteris-Katė. N-7.  
23.30 Septyni. N14.  
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Paprastai, skaniai, itališ-
kai”. 
8.15 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. N-7.  
12.50 “Svajonių princas”. 
13.20 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Midsomerio žmogžudystės XVII. 
Durklo klubas. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.55 Volanderis. Sutrikęs žmo-
gus. N14.  
5.25 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos istorijos.  
6.40 Mokslo sriuba.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Keliaukim! 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.05 Nacionalinis turtas.  
13.35 Linija, spalva, forma.  
14.05 Atspindžiai.  
14.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Pradedantieji. N-14.  
22.40 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
22.45 Stop juosta.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 Spaudos klubas. Studijoje - 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus.  
5.00 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
8.30 Raudona linija (k).  
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki...  
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 „Alfa” savaitė (k).  
12.40 Apie žūklę (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Bus visko.  
14.45 „Alfa” savaitė (k).  
15.15 Raudona linija (k).  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 “6 kadrai”. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   

13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.  
17.00 “Transporteris”. N-7.  
18.00 “Kaulai”. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14  
22.00 “Farai”. N-7  
23.00 “Du miegamieji, viena 
vonia”. S  
0.50 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.20 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.)  
2.10 “Krintantis dangus”. N-14  

 
7.10 Vantos lapas.  
7.40 Kaimo akademija.  
8.10 Kartų kovos.  
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Mafijos kronikos. N-14. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” (12).  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7. 
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Stilius.  
11.40 Amerikos pasirinkimas 
(subtitruota, kart.). 
13.40 Klausimėlis.lt.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 “Juodosios našlės”. N-7. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Largo Vinčas”. N-7.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Begėdis”. N14.  
2.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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 “Amerikos prezidentas”. 
N-7. 
0.50 “CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius”. N-14. 
1.45 “Aferistas”. N-7. 

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Dubleris. N-7.  
23.10 Moteris-Katė. N-7.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.20 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.05 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. N-7.  
12.50 “Svajonių princas”. 
13.20 “Būrėja”.  

13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVII. 
Žudanti magija. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.05 Midsomerio žmogžudystės 
XVII. Durklo klubas. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai. 
Skriaudžių žmonės ir dainos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 Grupės “Lemon Joy” 
koncertas.  
14.30 Krzysztofo Zanussi filmų 
retrospektyva. Savaitgalio istori-
jos. N-7.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kūrybos metas. Anželika 
Cholina.  
18.15 Poezija. LRT aukso 

fondas.  
18.20 Premjera. Apokalipsė. 
Stalinas. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. “Mega Leks Belgrade” - 
“Utenos “Juventus”.  
23.05 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Užkibo. N-14.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Raudona linija (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas (k).  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 “Transporteris”. N-7.  
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama. N-7.  
11.30 “6 kadrai”. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.  
17.00 “Transporteris”. N-7.  
18.00 “Kaulai”. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14  
22.00 “Juodoji jūra”. N-14  
0.25 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.25 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.)  
2.15 “Krintantis dangus”. N-14  

 
6.30 „Jaunikliai”.  
7.10 Nuoga tiesa.  
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Albanas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “24/7”. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” (12).  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Italų kino magija. 
Premjera. Tai buvo sūnus. N-7.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
 

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   

19.30 KK2. N-7.  
20.25 Tik nesijuok. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Sveiki atvykę į 
spąstus”. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Begėdis”. N14.  
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.

 
6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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”.  
22.25 “Vikingų loto”.  
22.30 “Pavojingasis”. N-14. 
0.20 “CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius”. N-14. 
1.20 “Aferistas”. N-7.

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Šuo”. 
9.30 “Mistinės istorijos”.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 

11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.00 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Policininkų šou. N-7.  
23.30 Dubleris. N-7.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.20 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.05 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. N-7.  
12.50 “Svajonių princas”. 
13.20 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafystės baladė. 
N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.55 Midsomerio žmogžudystės 
XVII. Žudanti magija. N-7.  
5.25 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Apokalipsė. Stalinas 
(kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos.  
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.00 Pradėk nuo savęs.  
14.30 Ukraina. išgyvenę ugnyje 
(kart.). 
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Kai aš mažas buvau.  
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Premjera. Mūsų pasaulis. 
Japonija.  
19.15 Labanaktukas. 19.45 
Lietuvos narystei UNESCO - 25 
metai.  

21.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Oldenburgo “EWE Baskets” 
- Klaipėdos “Neptūnas”.  
23.05 Poezija.  
23.15 Elito kinas. Premjera. 
Sauliaus sūnus. N-14.  
1.05 DW naujienos rusų kalba. 
1.15 Dabar pasaulyje.  
1.45 ARTi.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Vaikinai palydovai. N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 “Transporteris”. N-7.  
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 “6 kadrai”. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  

16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.  
17.00 “Transporteris”. N-7.  
18.00 “Kaulai”. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14  
22.00 “Spąstai”. N-14  
23.50 “Rezidentai”. N-7 (kart.) 
1.25 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.)  
2.15 “Krintantis dangus”. N-14  

 
6.30 “Laukinis pasaulis”.  
7.00 Auksinė daina.  
9.00 “Naujasis Amerikos 
Prezidentas”. Speciali tiesioginė 
laida.  
10.20 “Albanas”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Albanas”. N-7. 
18.50 Gyvenk krepšiniu!.  
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - 
Fuenlabrados “Montekit”. 
21.00 “Naujasis Amerikos 
Prezidentas”. Speciali tiesioginė 
laida.  
22.30 Reporteris.  
23.20 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai.. N-7. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” (12).  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Vedlys. 
0.10 Tikri vyrai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  

21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Žmogus šešėlis”. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Begėdis”. N14.  
2.05 Sveikatos ABC televitrina (k).  

 
6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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 “Drakonų tiltas”. N-14. 
0.20 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7. 
1.20 “Pelkė”. N-7.

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Mistinės istorijos”.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  

15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “Farų karai”. 
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.30 Prarastasis. N-7.  
0.20 Policininkų šou. N-7.  
2.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Keistenybės. Dono Poleko 
pasaulis”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. N-7.  
12.50 “Svajonių princas”. 
13.20 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Įtariamieji”. N14.  
22.30 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

3.35 Midsomerio žmogžudystės 
XVII. Midsomerio grafystės bala-
dė. N-7.  
5.05 “Superauklė”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Šventadienio mintys.  
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Nes man tai rūpi.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų pasaulis. Japonija.  
13.00 Keliaukim!  
13.30 “Kaunas Jazz 2016”. 
“Radiostatik”.  
14.40 Žurnalisto Algimanto 
Čekuolio 85-mečiui. LRT studija 
Vilniaus knygų mugėje 2016. 
“Labame ryte” svečiuojasi 
Algimantas Čekuolis. 
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
17.05 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Žurnalisto Algimanto 
Čekuolio 85-mečiui. Algimanto 
Čekuolio kelionės. Meksikos 
slėpiniai. 
17.50 Žurnalisto Algimanto 
Čekuolio 85-mečiui. Algimanto 
Čekuolio kelionės. Dvasingoji 
Indija. 
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Italų kino magija. Tai buvo 

sūnus. N-7.  
22.30 Žurnalisto Algimanto 
Čekuolio 85-mečiui. Algimanto 
Čekuolio kelionės. Kinijos kronikos. 
22.55 Žurnalisto Algimanto 
Čekuolio 85-mečiui.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Kamerinės muzikos kon-
certas.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Vaikinai palydovai. N-7.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 “Transporteris”. N-7.  
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 “6 kadrai”. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.   
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7.  
17.00 “Transporteris”. N-7.  
18.00 “Kaulai”. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14  
22.00 “Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa”. N-14  
23.50 “Eurolygos rungtynės. 
Barselonos „FC Barcelona” - 
Kauno „Žalgiris”. Vaizdo įrašas. 
1.35 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.)  
2.25 “Krintantis dangus”. N-14  

 
6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Patriotai. N-7. 
8.10 „Visatos stebuklai”.  
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Albanas”. N-7. 
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa.  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Klausimėlis.lt.  
21.30 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Slovakija - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Trnavos.  
23.45 Premjera. Bramo 
Stokerio “Drakula”. N-14.  
1.50 Komisaras Reksas. N-7.  
2.40 Klausimėlis.lt.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
4.05 Auksinis balsas.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA 
“Pasmerktieji 2”. N14.  
22.50 “Pražūtingas rūkas”. 
N14. 
1.15 “Žmogus šešėlis”. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 “Džiunglių knyga 2”. 
N-7. 
20.55 “King Kongas”. N-7. 
0.45 “Taikdarys”. N-14. 

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas”.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 

N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus. N14.  
23.10 Prarastasis. N-7.  
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.15 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus. N14.  
4.40 “Žurovas”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
12.50 “Svajonių princas”. 
13.20 “Būrėja”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.30 SNOBO KINAS Gimę 
mylėti. N14.  
1.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.25 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
4.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
5.05 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Algimanto Čekuolio ke-
lionės.  
6.30 Algimanto Čekuolio kelio-
nės. Dvasingoji Indija.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stambiu planu.  
12.45 Girių horizontai.  
13.15 Gimtoji žemė.  
13.45 Maistas ir aistros.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Likimo valsas.  
16.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.00 Prisiminkime.  
18.10 Poezija.  
18.15 Bodo. N-7.  
19.15 Muzika gyvai.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.00 Vedlys. N-7.  
23.00 Poezija. LRT aukso 
fondas.  

23.05 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.15 Dabar pasaulyje.  
23.45 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynių 
apžvalga. 
0.15 Knygos “Valdas 
Adamkus. Pokalbiai nesilaikant 
protokolo” pristatymas Valdovų 
rūmuose.  
1.15 ARTi.  
1.30 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Mano kiemas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki...  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Raudona linija.  
21.45 Noriu likti Lietuvoje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 “Transporteris”. N-7.  
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 “6 kadrai”. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.   

13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.  
17.00 “Transporteris”. N-7.  
18.00 “Kaulai”. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
21.00 “Farai”. N-7  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “ESL PRO lygos apžval-
ga”. 4 s. N-14  
23.00 “Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia”. S  
0.50 “Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa”. N-14 (kart.)  

 
6.30 „Jaunikliai”.  
7.10 Šiandien kimba.  
8.10 „Visatos stebuklai”.  
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 „Uždraustoji mergina”. 
S. 
1.20 „Mirusiųjų požemis”. S. 
3.15 „Vandens žiurkės “. N-7. 
4.00 „Laukinis pasaulis “.  
4.20 „Uždraustoji mergina”. S. 
6.00 „Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.30 Specialus tyrimas.  
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.40 Tatonka ir mažieji draugai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Devyni mėnesiai gim-
doje. (subtitruota). 
13.55 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Mėlynakis 
Mikis N-7.  
0.45 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai (subtitruota, kart.). 
1.35 Pasaulio dokumentika. 
Devyni mėnesiai gimdoje. 
2.30 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
4.15 Gamtos inspektoriai.  
4.35 Bėdų turgus.  
5.15 Stilius.  

 
6.30 “Džonis Testas”.  

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Kelionė į Vakarus. Laimingojo 
Luko nuotykiai”. 
11.45 “Piko valanda 2”. 
13.35 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. N-7.  
15.25 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
“Madagaskaras”. 
21.15 “Bjauri tiesa”. N14. 
23.10 “Stebėtojų lyga”. N14. 

 
6.30 “Ančiukų istorijos”.  
7.00 PREMJERA 
“Nenugalimasis žmogus - voras”. 
N-7. 
7.30 “Nindžago. Spinjitzu meis-
trai”. 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 “Trys didvyriai. Ėjimas 
žirgu”.  
12.30 “Auklė”. N-7. 
14.20 “Polė”.  
16.15 “Simpsonai”. N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Iššūkis kaime”. N-7. 
21.00 “Techtop 2016”.  
23.00 “Broliai Grimai”. N-14. 
1.20 “King Kongas“. N-7 (kart.). 

 
6.05 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliausieji”.  
11.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Serbija. 2016 m.  
12.05 “Pavariau”. N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas?”.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Pasienio sargyba (k). N-7.  
18.30 Keliauk ir ragauk. Lietuva.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.00 MANO HEROJUS 
Susišaudymas. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS Leik 
Plasidas prieš anakondą. S.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.45 “Kas žudikas?”.  
3.35 Muzikinė kaukė (k).

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gepardų dienoraščiai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”  
15.05 “Griežčiausi tėvai”.  
16.05 “Tabatos salonas”.  
17.05 “Toledas”. N-7.  
18.45 “Būrėja”.  

19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Prieblanda. Nakties gūdumoje. 
N14.  
23.00 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.30 “Kas aprengs nuotaką?”  
1.30 Gimę mylėti. N14.  
3.30 “Nusikaltimas”. N14.  
5.25 “Gepardų dienoraščiai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzika gyvai.  
7.30 Kelias.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis. (subti-
truota). 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.00 Mokslo ekspresas.  
11.20 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio “Mes - Pasaulis” šokio 
pasaka.  
12.30 Šokių akademija 2. 
13.30 Kino režisieriaus Vytauto 
Žalakevičiaus 20-osioms mirties 
metinėms. Pastabos gyvenimo 
būdo paraštėse.  
16.30 Premjera. Prisimenu 
motinos balsą.  
17.30 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Kultmisijos.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. N-7.  
22.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 (kart.). 

0.30 ARTS21.  
1.00 Elito kinas. Sauliaus sūnus. 
N-14.  
2.50 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  
3.50 Muzikos istorijos.  
4.20 “Kaunas Jazz 2016”.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 “SUPERDOKUMENTIKA 
Diktatorių ponios”. N-7.  
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Informaciniai mitų grio-
vėjai. 
21.30 Autopilotas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę.  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.50 Bus visko (k).  
3.35 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).  

 
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis”. N-7 
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 (kart.)  
8.30 “NT gidas”.  
9.00 “Vienam gale kablys”.  
9.30 “Lietuvos moksleivių žai-
dynės”.  
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7  
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7  
12.00 “Futbolo.TV”.  
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 

pasaulis”. N-7  
13.30 “Jokių kliūčių!”. N-7  
14.30 “Aukščiausia pavara”.  
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas” - Alytaus „Dzūkija”.  
19.00 “Paskutinis jaunikio išban-
dymas”. N-7  
21.10 “6 kadrai”. N-7  
21.30 “TV3 žinios”.   
22.30 “Raudonasis karštis”. 
N-14  
0.40 “Krintantis dangus”. N-14 

 
7.20 „Kalnų ežerai”.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 Auginantiems savo kraštą.  
10.00 „Laukinis pasaulis “.  
10.50 „Vera”. N-7. 
13.00 Auksinė daina.  
14.55 „Visatos stebuklai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.50 „Budelis”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 „Gamtos magija”.  
19.00 „Kalnų ežerai”.  
20.00 Žinios.  
20.30 „Kalnų ežerai”.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 „Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas”. N-7. 
1.10 Mafijos kronikos. N-14. 
2.10 „Vera”. Detektyvinis seria-
las. N-7. 
3.40 “24/7”.  
4.25 Mafijos kronikos. N-14. 
5.05 „Dykumos”.  
6.00 „Jaunikliai”.

Kryžiažodis  „Ausis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esan-

čias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę 
telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Ju-
dickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Prizas atiteks anykštėnei
Spalio 7  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Kaštonas“ teisingas at-

sakymas – ĮSIMYLĖJĘS DARBĄ.  Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 74 skaity-
tojai. Tai anykštėnai D.Šlamienė, V.Lančickienė, A.Vildžiūnas, A.Burneikienė, 
V.Vilčinskienė, B.Augulienė, A.Lunevičius, A.Skaržauskienė, J.Pranckevičienė, 
A.Vilčinskas, D.Varnienė, Z.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, I.Janienė, 
V.Dikčiuvienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, R.Budrytė, 
R.Venclovienė, A.R.Vilimas, E.Jurėnaitė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, 
V.Bieliūnienė, J.Mieželienė ir M.Pupeikienė; N.Žąsinienė, R.Žąsinas, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas, V.Mogylienė, S.Cemnickienė ir B.Gudonienė iš Viešintų; 
E.Vanagienė, S.Juodelienė, E.Slavinskienė, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmi-
ninkų; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir G.Radzevičienė iš Šovenių; R.Puolis, E.Kiškienė, 
V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; L.Ruša iš Vilniaus, S.Steponavičienė iš Troš-
kūnų, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė 
iš Kurklių, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Kriogienė iš Voversių, A.Lisauskienė iš 
Mickūnų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, S.Želnienė iš 
Maželių, A.Juknonienė iš Rubikių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, J.Dubrienė iš Mel-
diškių, T.Patumsienė iš Vikonių, E.Trečiokaitė iš Jatkonių, K.Rimkuvienė iš An-
tupių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, A.Kuolienė iš Kunigiškių, Ž.Aukštakojytė ir 
J.Aukštikalnienė iš Ukmergės, L.Didienė iš Medžiočių bei R.O.Deveikienė iš Mažio-
nių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Ausis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks  J. MIEŽELIENEI iš Anykščių. Prašo-
me skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-11-30)
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Pirmoji „Gojaus“ draugystė 
užsimezgė su latviais

Anykščių kultūros centre J.  Use-
lienė choreografe įsidarbino dar 1989 
m. (ji Klaipėdos konservatorijoje yra 
įgijusi baletmeisterės-pedagogės spe-
cialybę – aut.past.). Pirmajame jos 
suburtame tautinių šokių kolektyve 
„Voruta“ šoko vyresnio amžiaus žmo-
nės. O jau 1991 m. atsirado „Gojus“ 
– jaunimo šokių kolektyvas. Į pirmą-
ją repeticiją atėjo per dešimt moterų 
bei merginų ir tik vienas vaikinas – ši 
tendencija, pasak J. Uselienės, nekin-
ta iki šiol – jeigu šokančių merginų 
dar užtenka, tai rasti joms partnerius 
nelengva užduotis ir dabar. Vos susi-
kūręs „Gojus“ pradėjo draugauti su 
šokėjais iš Maduonos (Latvija), nuo 
šio Latvijos miesto ir prasidėjo „Go-
jaus“ kelionės po pasaulį. Paklausta, 

„Gojuje“ vietos užtenka ir 
tėvams, ir vaikams Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Šiandien Anykščių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas 
„Gojus” mini 25-ąjį jubiliejų. Šį šeštadienį 15 valandą į Anykščių 
kultūros centrą susirinks buvę ir esami kolektyvo nariai. Kaip 
sako kolektyvo „Gojus“ vadovė Jūratė Uselienė, jie visi - tarsi di-
delė šeima: kartu repeticijose, festivaliuose, kelionėse.

ar mūsų kaimynų šokiai labai skiriasi 
nuo lietuvių liaudies šokių, J. Uselie-
nė sako, kad kiekviena šalis turi tik jai 
būdingus šokius, tačiau netrūksta ir 
panašumų. „Dar pastebėjau ir tai, kad 
latviai šoka daug daugiau nei mes, ten 
atrodo, kad šoka visi“, – sako „Go-
jaus“ vadovė. 

„Gojus“ kūrėsi sudėtingu laiko-
tarpiu – Lietuvos nepriklausomybės 
aušroje, kai daugelis stiprių kolekty-
vų buvo naikinami, tad šiam kolek-
tyvui buvo svarbu ne tik išlikti, bet 
ir demonstruoti kuo profesionalesnį 
šokį. „Stengėmės šokti. Kad pasiti-
krintumėm savo gebėjimus, ne kartą 
dalyvavome profesoriaus Juozo Gu-
davičiaus tautinių šokių kolektyvų 
konkurse „Klumpakojis“, kuris vyks-
ta kas dveji metai, ir du kartus iš eilės 
pelnėme pirmąsias vietas“, – pasako-
ja „Gojaus“ vadovė. 

Studentai į Anykščius grįžta ir 
dėl repeticijų

Tautinių šokių kolektyvo pavadi-
nimas irgi simboliškas. „Gojus – pati 
gražiausia miško vieta, kurioje auga 
nuostabiausi medžiai ir augalai, žydi 
gražiausios gėles, kur galima išgirsti 
pasakiškais balsais čiulbančius paukš-
čius. Tokie pat spalvingi ir skirtingų 
charakterių yra kolektyvo nariai: 
moksleiviai ir įvairių profesijų bei iš-
silavinimo žmonės, norintys išsiskirti 
ir išlaikyti savo tautiškumą skuban-
čioje ir sparčiai modernėjančioje vi-
suomenėje“, – sako J. Uselienė.

„Gojus“ iš tikrųjų vienija kartas 
– kolektyve šoka ne tik tėvai, bet ir 
jų atžalos. Net išvažiavę studijuoti į 
kitus miestus jaunuoliai dažnai grįžta 
į Anykščius, į šokių repeticijas. „Ne 
visi visada gali atvykti į repeticijas, 
vieni prie kolektyvo prisijungia ke-
lionių metų, kiti kartu ruošiasi dainų 
šventėms. Bet pas mus buvusių narių 
nėra – visi savi, visi laukiami“, – apie 
savo kolektyvą kalba vadovė.

Svarbu dalyvauti aukšto 
lygio festivaliuose

„Gojus“ kaip nė vienas kitas 
Anykščiuose susibūręs šokių kolek-
tyvas išmaišė ne tik Europos šalis, 
bet pažino ir egzotiškąją pasaulio 
pusę – Nepalas, Indonezija, Jordani-
ja, o dabar mintys sukasi apie Peru – 
yra gautas kvietimas kitų metų kovo 
mėnesį dalyvauti ten vyksiančiame 
festivalyje. „Kvietimų ir galimybių 
išvažiuoti yra tikrai nemažai, tačiau 
mes atsirenkame, kur dalyvauti. Ven-
giame komercinių festivalių, nes tu-
rim visokios patirties. Mums svarbu 
ne tik gerai pašokti, bet ir per šokį at-
kleisti mūsų šalį, jos savitumą, grožį. 
O Lietuva labai graži... Tai suprantam 
grįžę iš kelionių. Du kartus lankėmės 
Jordanijoje, atrodo, kokia egzotika, 
tačiau kai nuolat aplink save matai 
tik smėlynus, kai negali apsirengti 
drabužio trumpomis rankovėmis, nes 
smėlio dulkės greitai jomis padengia 
kūną, mūsų gamta atrodo ypatingai 
graži...“, – teigia J. Uselienė.

Keliauti taip dažnai, kaip norisi, ne 
visada leidžia ir finansinės galimybės. 
Mat kartais šokėjus paremia rajono 
savivaldybė, kartais parašius projek-
tą nubyra kažkiek pinigų, tačiau, kaip 
sako „Gojaus“ vadovė, didžioji dalis 
finansinės naštos ruošiantis į keliones 
gula ant pačių šokėjų pečių. 

Kiekviena šalis – tarsi naujas 
knygos puslapis

J. Uselienė džiaugiasi, kad šokis 
ne tik suburia draugėn skirtingų pro-
fesijų, amžiaus žmones, bet ir leidžia 
pažinti pasaulį. „Net ir grįžus į tą pa-
čią šalį antrą kartą, ją pamatysi jau 
kitokią. Pavyzdžiui, pirmą kartą lan-
kantis Jordanijoje vietinių kolektyvų 
vadovai vyrai sveikinantis vengda-
vo moteriai paduoti ranką, nes taip 
neva susitepama. Tačiau jau antrą 
kartą ten nuvykus, mus priėmė kaip 
draugus ir maloniai sveikindavosi. 
Apskritai, Jordanijoje yra neįprasta, 
kaip moteris gali būti lyderė, subur-
ti kolektyvą, jam vadovauti. O štai 
Indonezijoje jau visai kitaip – ten 
moteris stipri, valdinga... Lankantis 
Nepale teko šiek tiek keisti ir kai ku-
rių šokių pastatymus. Mūsų šokėjų 
palaidinių rankovės – ilgos, pakėlus 
rankas aukštyn – matyti nuogos al-
kūnės, mums vietiniai pasakė, kad 
geriau taip nebūtų. Keliaujant teko 
gyventi ir vietinių gyventojų šeimo-

se, sėdėti prie vieno stalo su jais, tad 
šalis pamatėm ne kaip eiliniai turis-
tai, aplankėm tas vietas, kurių šiaip 
gal net pamatytum“, – apie svečiose 
šalyse patirtus įspūdžius pasakoja J. 
Uselienė.

Vieni kitus supranta 
ir be žodžių

Paklausta, ar kiekvienas gali šok-
ti, J. Uselienė sako: „Gali, tik reikia 
labai didelio noro ir daug darbo įdėti. 
Neužtenka du kartus per savaitę ateiti 
į repeticiją, kūnas turi būti nuolatos 
treniruojamas, tik tai darant pavyks 
pasiekti geriausių rezultatų. Aš pati 
lankau sporto salę ir tada jaučiu, kad 
su mano kūnu viskas gerai. Taip ir 
šokėjams – kūnas nuolat turi būti tre-
niruojamas. Pastebiu, kad dabartiniai 
vaikai yra mažiau lankstūs, mažiau iš-
tvermingi, juk jie taip mažai juda. Tai 
visagalio kompiuterio pasekmės...“

„Gojaus“ vadovė pasakoja, kad 
šokėjai, daug laiko praleisdami kar-
tu, išmoksta gerbti kitokią nuomonę, 
priimti žmogų su kitokiomis verty-
bėmis, kitokiais požiūriais. Šokis, 
pasak J. Uselienės, ypač ugdo tole-
ranciją. „Mes visi tiek susigyvenę, 
kad jau iš žmogaus mimikos, judesių 
pastebim, kada jam gerai, o kada 
graužia kažkokie rūpesčiai. Būna, 
kad žmogus ateina į repeticiją, o tu 
matai, kad jo mintys kažkur toli, jis 
pats – čia, bet kartu ir ne čia... Tik 
prieš pasirodymus stengiamės visus 
rūpesčius palikti užkulisiuose ir gy-
venti tik šokiu. Juk žiūrovui neįdomu 
šokėjo asmeninės problemos, jam 
norisi scenoje matyti estetišką, pro-
fesionaliai atliekamą šokį“, – sako 
„Gojaus“ vadovė.

2016 m. sezono atidarymo šventės akimirka...            Nuotraukos iš „Gojaus“ albumo

Repeticija prieš vasarą vykusią Dainų šventę.

Tautinių šokių kolektyvo „Gojus“ vadovė Jūratė Uselienė sako, 
kad šokis leidžia pažinti svetimas šalis, kultūras, o svetimus 
žmones paverčia draugais.    
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Vieną „Alfą Romeo“ vairavo 
du girti vairuotojai

Kurklių seniūnijos Merečiškių 
kaime sodybą turinti moteris pasi-
samdė firmą, kad šios darbuotojai 
sutvarkytų sodybos želdinius. Lie-
pos 26-ąją samdytos firmos UAB 
„Genirika“ direktorius Kęstutis 
Dragūnas darbuotojus apgyven-
dino darbo vietoje, kemperyje. 
Po dienos K. Dragūnui skambina 
užsakovė, sako – nėra samdinių... 
Direktorius, neprisiskambinęs 
darbuotojams, pats atvažiavo į 
Merečiškes. Po kiek trukusių dar-
buotojų paieškų pamatė per pievą 
atvažiuojančią „Alfą Romeo“. Už 
vairo sėdėjo vienas iš „Genirika“ 
darbuotojų Gintas Burneika. K. 
Dragūnas, pastebėjęs, kad prie 
vairo sėdi akivaizdžiai girtas jo 
darbininkas, liepė jam lipti lauk 
ir atiduoti raktelius. G. Burnei-
ka klusniai atliko, ko iš jo reika-
laujama, o už vairo persėdo kitas 
darbininkas – Gediminas Čivilis. 
Pastarasis už vairo sėdo drąsiai, 
todėl direktorius teismui aiškino, 
kad jis net nepagalvojęs, kad ir 
antrasis jo darbininkas yra girtas. 
Tačiau „Alfa Romeo“ nuvažiavus 
gal kilometrą ir abiem „Geniri-
kos“ darbuotojams iš jo išlipus 
paaiškėjo, kad abu vyrai girti. K. 
Dragūnas iškvietė policijos parei-
gūnus, šie, patikrinę G. Burneikos 
ir G. Čivilio girtumą, nustatė, kad 
abu solidžiai įkaušę. G. Burneika 
„įpūtė“ 2,7, G. Čivilis – 3,2 prom. 
Abiem atvejais – sunkus girtumo 
laipsnis. Vyrų girtumas tikrintas 
11 val. 10 min. Sprendžiant iš teis-
mo protokolo, vyrai bandė aiškin-
ti, kad nė vienas jų „Alfa Romeo“ 
nevairavo, neva automobilio vari-
klį prikaitino saulė. Paskui, regis, 
ir vienas, ir kitas aiškino, kad vai-
ravo partneris, o ne jis. Vis dėlto 
teismas, remdamasis liudininko K. 
Dragūno parodymais, nusprendė, 
kad už vairavimą reikia bausti abu 
darbininkus. Jiems skirtos tokios 
pačios - 1158 eurų - baudos. Teis-
mas nusprendė konfiskuoti ir G. 
Čiviliui priklausiusią neregistruo-
tą „Alfą Romeo“.         

Mašiną prarado keleivis

Rugsėjo 2-ąją, 2 val. 10 min., 
Anykščių A.Vienuolio gatvėje su-
stabdžius Molėtų rajono gyvento-
jo Dariaus Adamonio (g.1993 m.) 
vairuojamą „Audi 80“ paaiškėjo, 
kad vairuotojas neblaivus – 1,07 
prom. (lengvas girtumas). Vairuo-

Vairavo ir beveik blaivūs, ir 
beveik mirę Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo šūsnį neblaivių 
vairuotojų bylų. Girti už vairo įkliuvo net keli į septintą dešimtį 
įkopę asmenys. Šį kartą gausus ir neblaivių moteriškių vairuotojų 
derlius.

tojas teisių neturėjo. „Audi 80“ 
priklausė Gediminui Galvonui, 
kuris sėdėjo keleivio sėdynėje. G. 
Galvonas pripažino, kad girtam 
D.Adamonui leido vairuoti savo 
automobilį. Teismas „Audi“ kon-
fiskavo, o vairuotojui skyrė 1 303 
eurų baudą.  

Alus pasibaigė

Anykščiuose gyvenantis Kęs-
tutis Juška (g.1956 m.) liepos 30 
dieną, 18 val. 55 min., policijos 
pareigūnų sustabdytas Anykščiuo-
se, Liūdiškių gatvėje, į alkoholio 
matuoklį „įpūtė“ 3,08 promilės 
(sunkus girtumo laipsnis). Jam 
teismas už šį pažeidimą skyrė 579 
eurų baudą bei teisių atėmimą 
dvejiems metams. 

Panašu, kad tas pats asmuo pra-
ėjus dviem savaitėms po pirmojo 
pažeidimo vėl vairavo girtas ir dar 
sukėlė avariją. Na, neatmestinas 
vardo, pavardės ir gimimo metų  
sutapimas, tačiau kitame Anykš-
čių rajono apylinkės teismo spren-
dime rašoma, jog Anykščiuose gy-
venantis, 1956 m. gimęs Kęstutis 
Juška rugpjūčio 15 dieną, 17 val. 
5 min., būdamas sunkiai girtas – 
3,06 prom.- vairavo automobilį ir 
padarė avariją. Teismui K. Juška 
nurodė, kad tą kartą jis važiavo 
girtas, nes pritrūko alaus ir kelia-
vo jo nusipirkti. Už šį pažeidimą 
teismas skyrė 1158 eurų baudą ir 
teisių atėmimą trejiems metams. 

Įkliuvo penkios moterys

Šį kartą neblaivios prie vairo 
sulaikytos net penkios moterys. O 
dailiosios lyties rekordininkė „įpū-
tė“ 3,22 prom., taigi pademonstra-
vo tiesiog didmeistrišką alkoholio 
koncentraciją kraujyje.   

Molėtiškė Jolita Tamkevičie-
nė (g.1977 m.) rugpjūčio 29-ąją, 
22.30 min., Anykščiuose, Šaltupio 
gatvėje, sustabdyta prie „Audi A4“ 
vairo, „įpūtė“ 3,22 promilės (sun-
kus girtumas). Jai vairuotojo pažy-
mėjimas atimtas dvejiems metams 
bei skirta 579 eurų bauda.

Anykštėnė Rasa Rabašauskie-
nė (g.1993 m.)  rugsėjo 3 dieną, 
21 val. 22 min., Šaltupio gatvėje 
įkliuvo neblaivi vairuodama VW 
„Passat“. Moteriai nustatytas 1,54 
prom. girtumas (vidutinis girtu-
mas). Jai skirta 579 eurų bauda ir 
teisių atėmimas dvejiems metams.     

Janonių kaimo gyventoja Greta 
Paviržytė  (g. 1991 m.) neblaivi 
įkliuvo savo kaime. Jai policijos 

pareigūnai rugpjūčio 14-osios 
rytą, 8 val. 25 min., nustatė 0,79 
prom. girtumą (lengvas girtumas).  
Mergina vairavo „Opel Zafira“. 
Teismas G. Paviržytei skyrė 289 
eurų baudą ir teisių atėmimą  me-
tams. 

Vida Bartaševičienė (g.1975) iš 
Laukagalių kaimo rugpjūčio 22-
ąją, 12 val. 54 min., Anykščiuose 
policijos pareigūnams, vairuoda-
ma „Ford Focus“, įkliuvo beveik 
blaivi. Alkoholio matuoklis jai 
užfiksavo 0,48 prom. (lengvas gir-
tumas). Truputį viršyta leidžiama 
girtumo norma moteriai kainuos 
289 eurus ir vairuotojo pažymėji-
mo atėmimą metams. 

Vilnietė Dovilė Šimkutė (g.1993 
m.) rugpjūčio 21-osios naktį, 0 
val. 57 min., išgėrusi (1,64 prom.; 
vidutinis girtumas) vairuodama 
„Volvo S60“ įkliuvo Anykščiuo-
se, J. Biliūno gatvėje. Teismas jai 
skyrė 579 eurų baudą ir teisių atė-
mimą dvejiems metams. 

Ilgai neišsiblaivė...

Mažiausiai trys neblaivūs sulai-
kyti vairuotojai teisinosi, kad al-
koholį vartojo tik iš vakaro. 

Uteniškis Vaclovas Kaušpėdas 
(g.1959 m.)  neblaivus su „Ško-
da Fabia“ įkliuvo Debeikiuose, 
rugpjūčio 6 dieną, 16 val. 30 min. 
Į alkoholio matuoklį jis „įpūtė“ 
1,11 prom. (lengvas girtumas).  V. 
Kaušpėdas teismui teigė, kad alko-
holį vartojo tik iš vakaro. Kadangi 
baigiantis kitai dienai alkotesteris 
rodė daugiau nei promilės girtu-
mą, darytina išvada, kad vakaras 
buvęs labai ilgas arba jog lengvas 
atsipagiriojimas nelaikytinas al-
koholio vartojimu. Teismas ute-
niškiui skyrė 289 eurų baudą bei 
teisių atėmimą metams.  

Panevėžietis Povilas Jankevi-
čius (g.1950 m.) rugsėjo 4 dieną, 7 
val. 7 min., Andrioniškyje su VW 
„Passat“ įkliuvo būdamas lengvai 
girtas. Jis „įpūtė“ 0,85 prom. Vyras 
aiškino, kad iš vakaro gėrė alaus, 
ryte jautėsi blaivus ir išvažiavo 
grybauti. Grybai jam kainuos 289 
eurus. Teismas jam skyrė ir teisių 
vairuoti transporto priemones atė-
mimą metams. 

Andrioniškio seniūnijos Gyva-
tynės kaimo gyventojas Ramūnas 
Makarskas (g.1974 m.) rugpjūčio 
30-ąją,  8 val. 52 min., Andrioniš-
kyje „įpūtė“ 0,93 prom. (lengvas 
girtumas). Vyras teismui aiškino, 
jog gėrė iš vakaro, teismo prašė 
teisių neatimti, nes reikia vežioti 
vaikus į treniruotes. Tačiau teis-
mas nusprendė metams atimti tei-
ses bei skyrė 289 eurų baudą.

Per tuos kalakutus...

Justinas Bužinskas (g. 1988 m.)  
iš Panevėžio rajono Tumagalio 
kaimo neblaivus su „Volvo V40“ 
įkliuvo rugpjūčio 5 dieną, 22 val. 
16 min., Anykščių rajono Rūkiš-
kio kaime. Policijos pareigūnų 
alkoholio matuoklis jam užfiksavo 
2,16 prom. girtumą (vidutinis gir-
tumas). Vyras neblaivus prie  auto-
mobilio vairo įkliuvo pakartotinai, 
todėl grėsė automobilio konfiska-
cija. Tačiau automobilis registruo-
tas jo motinos vardu, o pastarajai 
pavyko teismui įrodyti, kad sūnus 

automobilį pasiėmė savavališkai. 
Moteris teigė, kad tą dieną „su 

pažįstamu po pietų išvažiavo į Ma-
rijampolę pirkti kalakutų“. „Vol-
vo“ rakteliai buvo palikti chalato 
kišenėje. Moteris, namo grįžusi 
su kalakutais, nerado nei „Volvo“, 
nei jo raktelių... Teismui kaip įro-
dymas buvo pateikti ir kalakutų 
pirkimo dokumentai. Automobilis 
nebuvo konfiskuotas, J. Bužinskui 
skirta 1158 eurų bauda. 

Girti važiavo svetimais
traktoriais

Andrioniškio gyventojas Ge-
diminas Galvonas (g.1961 m.) 
rugpjūčio 23-ąją , 9 val. 20 min., 
įkliuvo neblaivus vairuodamas 
traktorių. Jam nustatytas viduti-
nis girtumas – 1,61 promilės. Iš 
andrioniškiečio teisės už tai, jog 
vairavo neblaivus, atimtos anks-
čiau. Teismas G. Galvonui šį kartą 
skyrė 1 158 eurų baudą. Traktorius 
nekonfiskuotas, nes jis priklauso 
kitam asmeniui.

Gintaras Čepas (g.1964 m.) iš 
Čekonių neblaivus vairavo ben-
drovės traktorių. Gal karma, jog 
paprastai girti traktorininkai vai-
ruoja rusiškus ar baltarusiškus 
traktorius. G. Čepas – išimtis iš 
šios taisyklės – jis rugpjūčio 24-
ąją, 15 val. 49 min., Burbiškyje 
neblaivus vairavo traktorių „New 
Holland T8040“. Traktorius pri-
klauso ŽŪB „Elma“, traktorinin-
kas „įpūtė“ 1,20 prom. (lengvas 
girtumas). Teismas jam skyrė 289 
eurų baudą bei teisių atėmimą me-
tams.

Pagauna ir Surdegyje...

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas bausmes už vairavimą neblai-
viems skyrė dar dvylikai mūsų 
rajono teritorijoje įkliuvusių as-
menų. Įkliuvo ir vienas neblaivus 
motorolerio vairuotojas.

Anykštėnas Mantas Petraitis 
(g.1983 m.) rugpjūčio 17-osios 
naktį po Anykščius važinėjosi ne-
blaivus, nedrausta, be techninės 
apžiūros „Audi 80“. Policijos pa-
reigūnų sustabdytas 1 val. 23 min. 
į alkoholio matuoklį vyras „įpūtė“ 
2,24 promilės (vidutinis girtumas). 
Teismas jam skyrė 579 eurų baudą 
bei vairuotojo pažymėjimo atėmi-
mą dvejiems metas.    

Mindaugas Česnavičius (g.1983 
m.) iš Kunigiškių neblaivus su 
VW “Golf“ pagautas rugpjūčio 30 
dieną 15 valandą Staškūniškyje. 
Jam nustatytas sunkus girtumas – 
2,98 prom. M. Česnavičius neturė-
jo teisių, „golfas“ – nedraustas, be 
techninės apžiūros ir net su kitai 
transporto priemonei priklausan-
čiais valstybiniais numeriais. Teis-
mas Kunigiškių gyventojui skyrė 
1158 eurų baudą. 

Ažuožeriuose gyvenantis Ri-
čardas Vasiliauskas (g.1965 m.) 
rugpjūčio 7-osios naktį, 3 val. 36 
min., Anykščiuose, Šaltupio ga-
tvėje, sustabdytas policijos parei-
gūnų „įpūtė“ 0,45 prom. (lengvas 
girtumas). Jam skirta 289 eurų 
bauda ir teisių atėmimas trims mė-
nesiams. 

Panevėžio rajono Pašilių kaimo 
gyventojas Valdas Tamošiūnas 

(g.1985 m.) neblaivus įkliuvo rug-
pjūčio 26 dieną, 22 val. 54 min., 
Rūkiškio kaime. Jis automobilį 
„Peugeot“ vairavo  būdamas vi-
dutinio girtumo (2,14 prom.) ir be 
teisių. Teismas panevėžiečiui sky-
rė 1158 eurų baudą.

Jonas Balčiūnas (g.1972 m.), 
gyvenantis Vilniuje, rugpjūčio 26-
osios vakarą, 23 val. 18 min., poli-
cijos pareigūnams A. Baranausko  
aikštėje sustabdžius jo vairuojama 
„Audi A6“  į alkoholio matuoklį 
„įpūtė“ 1,73 prom. (vidutinis gir-
tumas). Teismas jam skyrė 579 
eurų baudą ir teisių atėmimą dve-
jiems metams.

Ramygaloje gyvenantis Vytau-
tas Beinarauskas (g.1993 m.) gir-
tas (3,24 prom; sunkus girtumas), 
be teisių su VW „Golf“ policijos 
pareigūnams įkliuvo rugpjūčio 21-
ąją, 17 val. 40 min., Pumpučiuose. 
Teismas V. Beinarauskui skyrė 1 
158 eurų baudą.

Algimantas Krisiūnas (g. 1973 
m.), gyvenantis Kupiškio r., No-
riūnuose, rugjūčio 16-ąją, 23 val. 
10 min., neblaivus vairuodamas 
„Renault Megane“ buvo sulaikytas 
Katlėriuose. Jam teisės atimtos jau 
anksčiau, o šį kartą A.Krisiūnas 
„įpūtė“ 0,93 prom. (lengvas gir-
tumas). Vyras vairavo broliui pri-
klausantį automobilį. Teismas ku-
piškėnui skyrė 1 158 eurų baudą. 

Surdegio gyventojas Vytautas 
Jakštas (g. 1991 m.) brangiai pa-
sivažinėjo motoroleriu. Rugpjūčio 
9-ąją, 16 val. 43 min., jis per savo 
Surdegį važiavo būdamas sunkiai 
girtas (2,55 prom.). Vyras neturėjo 
teisių, motoroleris - be techninės 
apžiūros, valstybinio numerio, ne-
draustas. Vairuotojas buvo be šal-
mo.  Teismas V. Jakšui skyrė 1 158 
eurų baudą.

Romualdas Šimėnas (g.1951 
m.), gyvenantis Anykščiuose, rug-
pjūčio 16 dieną, 20 val. 57 min., 
neblaivus vairuodamas „Renault 
Twingo“ įkliuvo A.Vienuolio ga-
tvėje. Jam nustatytas 1,52 prom. 
girtumas (pritaikius paklaidą – 
lengvas girtumo laipsnis). Teismas 
vyrui skyrė 289 eurų baudą ir tei-
sių atėmimą metams. 

Dabužių I kaimo gyventojas Ži-
drūnas Ikanavičius (g. 1972 m.) 
rugpjūčio 14 dieną vairavo „Audi 
A4“ būdamas sunkaus girtumo 
laipsnio. 17 val. 25 min. pareigū-
nams Vilties gatvėje sustabdžius 
jo automobilį, vairuotojas „įpūtė“ 
2,98 promilės. Ž. Ikanavičiui skir-
ta 579 eurų bauda ir teisių atėmi-
mas dvejiems metams.

Ukmergiškis Arūnas Žukaus-
kas (g. 1968 m.) rugpjūčio 12-ąją, 
23 val. 25 min., neblaivus (1,79 
prom.; vidutinis girtumas) vairavo 
„Opel Zafira“. Policijos pareigū-
nams jis įkliuvo Janušavoje. 

Teismas ukmergiškiui skyrė 579 
eurų baudą ir teisių atėmimą dve-
jiems metams. 

Rokiškio rajono gyventojas Ša-
rūnas Mikalkevičius (g.1985 m.) 
vairuodamas „Ford Mondeo“ su-
laikytas Svėdasuose. Vyras įkliu-
vo rugpjūčio 12-ąją, 8 val. 10 min. 
Jam nustatytas 2 prom. girtumas 
(vidutinis girtumas). Teismas sky-
rė 579 eurų baudą bei teisių atėmi-
mą dvejiems metams.   

Neblaivūs vairuotojai dosniai pildo valstybės biudžetą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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tinklas anykštėnai juokauja
Savo anekdotus „Anykštos“ 

skaitytojams papasakojo buvęs 
Anykščių vicemeras Donatas 
KRIKŠTAPONIS.

***
Trumpiausias anekdotas: „Žydas 

- kolūkietis“.

***
Kolūkyje per patį derliaus nu-

ėmimą buvo gautas kelialapis. 
Geras daiktas, negi vėjais paleisi, 
reikia kažką išsiųsti pailsėti. Ka-
dangi derliaus nuėmimas, tai iš-
leistas partijos sekretorius, tas ir 
per darbymetį nelabai reikalingas. 
Praėjo trys savaitės, kolūkis laukia 
grįžtančio sekretoriaus. Išvažiavo 
stuomeningas vyras, o grįžo visai 
sulysęs. Susėdo restorane visa ko-
lūkio valdžia aptarti sekretoriaus 
atostogų. Tas pasakoja:

- Labai gerai buvo. Ypač viena 
procedūra. Labirintas toks. Palei-
džia nuogą mergaitę, o tu ją vejiesi. 
Gaila, kad aš ją tik paskutinę dieną 
prisivijau...

Po kurio laiko, vėl kolūkiui ski-
riamas kelialapis. Tą kartą išvažia-
vo pats pirmininkas. Grįžta taip pat 
visas sulysęs. Vėl valdžia susėda 
restorane. Šį kartą apie savo atos-
togas pasakoja pirmininkas:

- Radau tą labirintą. Paleido 
nuogą armėną. Tik paskutinę dieną 
pabėgau...   

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir 
papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2016 m. lapkričio 7 d. 17 val.  
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis 

telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.  
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Rajono Tarybos nario Raimundo 
Razmislavičiaus dukra, Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatro ak-
torė Toma Razmislavičiūtė–Juodė 
socialiniame tinkle „Facebook“  
mėgaujasi makiažo teikiamomis 

galimybėmis. „O ką daryti, kai 
pirštai niežti, o vienintelis modelis 
po ranka - pati sau“, - rašo kiekvie-
noje nuotraukoje vis kitokį įvaizdį 
demonstruojanti T. Razmislavičiū-
tė – Juodė.

Pati sau modelis

Neseniai naują dainų albumą 
„Gegužraibės“ klausytojams pri-
statęs Anykščiuose gyvenantis at-
likėjas Kazimieras Jakutis intensy-
viai keiauja po Lietuvą ir pristato 
naujus savo kūrinius. 

Kiekvieno koncerto atgarsiai ir 
nuotraukos sugula į socialinį tinklą 
„Facebook“. Beje, gruodžio 2-ąją 
nemokamu koncertu dar Pagulbiu 
save vadinantis muzikantas pra-
džiugins ir Anykščių publiką.

Nacionalinio lygmens talka Kapinėse šalia kryžių stovintys 
pažįstami veidai. Ne, tai ne praė-
jusio Helovino atgarsiai. Anykš-
čių liberalai socialiniame tinkle 
„Facebook“ nusprendė įsiamžinti 
atlikę kilnų darbą Tėvynės labui. 
„Skyriaus nario Domanto dėka 
prieš Vėlines sutvarkytas kapelis 
Anykščių kapinėse. 

Tai Lietuvos kario Jurgio Pau-
liukevičiaus kapas.Objekto reikš-
mingumo lygmuo – nacionalinis“, 
- skelbia vietos liberalai.

Anykštėnams 
surengs 
nemokamą 
koncertą

Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
riaus Romo Kutkos nuotraukų 
socialiniuose  tinkluose galima 

rasti vos vieną kitą. Panašu, kad 
bibliotekos direktorius mieliau 
pozuoja ne fotografams, o daili-
ninkams...

Socialiniuose  tinkluose plinta 
nuotrauka, kurioje pašiepiami  lie-

tuvišką tarmę puoselėjantys anykš-
tėnai.

Šnekam kaip gegutės...
Labiau vertas dailininko pieštuko
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įvairūs

siūlo darbą

Kokybės 
kontrolierius/-rė

Darbo pobūdis
Minkštųjų baldų galutinė kokybės kontrolė: kontroliniai surinkimai,
ataskaitų ruošimas, koregavimo ir prevencinių veiksmų ruošimas ir 
taikymas; komunikacija su klientais, tiekėjais.

Darbo vieta: Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Katlėrių k.
Reikalavimai
Mes tikimės, kad Jūs:Turite aukštąjį techninį išsilavinimą ir darbo 
patirtį gamybinėje įmonėje;Esate susipažinęs su pagrindinėmis 
kokybės valdymo sistemomis ir jų taikymu gamyboje; Kalbate ir 
rašote anglų kalba;Esate motyvuotas ir norėtumėte nuolat tobulėti.
Mes jums siūlome
Įdomų darbą dinamiškoje gamybinėje įmonėje; Nuolatinio tobulėjimo
galimybę;Konkurencingą atlyginimą. 

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Krovikas
Darbo pobūdis
Krovos darbai baldų gamybos 
sandėlyje.
Darbo vieta: Anykščių r. sav.,
Skiemonių sen., Katlėrių k.

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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

Tel. (8-630) 10200.

Prie Skiemonių kapinių rastas rak-
tų ryšulys.

Tel. (8-605) 60435.

Ieško senų medinių pastatų nu-
griauti. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Ramybės mikrorajone išnuomoja-
mas 2 kambarių butas su baldais.

Tel. (8-618) 07595.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

Parama kaimo gyventojams verslo 
pradžiai nuo 22 000 iki 40 000 Eur, 
finansavimas 100 proc., tinkami pa-
reikškėjai iki 29 m. Rengia verslo 
planus, konsultuoja.

Tel. (8-602) 26933.

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

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

Santechnika, šildymas, vanden-
tiekis, kanalizacija. Atvyksta savu 
transportu, darbo laikas derinamas.

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Tinkuoja, glaisto, dažo, tapetuoja, 
kala dailylentes, klijuoja plyteles. 
Kuria dizainą. Didelė patirtis.

Tel. (8-624) 32107.

Atlieka įvairius statybos darbus.
Tel. (8-671) 52797.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų įdėklai. Pristatomi kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas, ka-
mino angos didinimas. Stogų dengi-
mas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

Valo, mūrija, skardina kaminus. 
Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

Veža krovinius iki 10 t mašina su 
kranu ir savivarčiu iki 6 t. Priima užsa-
kymus durpių briketams iš Šepetos. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-656) 77315.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Pastoviam darbui Klaipėdoje rei-
kalingi plataus profilio statybinin-
kai (vidaus apdailininkai, dažyto-
jai, plytelių klojėjai, stogdengiai ir 
t.t) Apgyvendina. 

Tel. (8-698) 08205.

Autovežio vairuotojams Vakarų 
Europoje. Trumpi reisai, 0,17 Eur/
km. Darbo patirtis būtina.

Tel. (8-672) 55322.
Tariame pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius klebonui Nerijui 

Vyšniauskui, giedotojams, Kurklių seniūnijos kolektyvui, Kurklių 
St. Kairio pagr. mokyklos direktorei ir mokytojų kolektyvui, 10 kl. 
mokiniams ir auklėtojai, Kurklių ambulatorijos kolektyvui, J. ir S. 
Imbrasams, Lazickų šeimai, L. ir T. Rasiuliams, R. Kazlauskienei, 
Kurklių miestelio bendruomenei, kaimynams, draugams, giminėms 
- visiems, kurie buvo šalia pačiomis sunkiausiomis gyvenimo aki-
mirkomis, išeinant į amžinybę artimajam, palydint į paskutinę ke-
lionę mūsų brangų ir be galo mylimą vyrą, tėvelį, senelį Valentą 
ŠNIUIKĄ. Telydi Jus visus Dievo palaima.

Žmona, sūnūs Kęstutis, Mindaugas, Gediminas, dukros Janina, 
Genovaitė, Gitana, žentas Laimis, marti Laura, anūkai Emilija, Ąžuolas.

Už gėlės žiedą, žvakių šviesą dėkojame Skiemonių bendruo-
menei, A. Baškauskienei, J. Maliackienei, E. Kavoliūnaitei, UAB 
“Bikuvos” prekyba kolektyvui, Šaltupio g. 49-o namo gyventojams, 
giminėms, draugams, už gedulingus pietus - Birutei ir jos koman-
dai. Ačiū visiems, padėjusiems sunkią valandą, į paskutinę kelionę 
palydint tėtį, senelį Stasį PATALAUSKĄ.

Sūnus Almantas, duktos Dalia ir Nijolė.

Lapkričio 13 dieną 16 val. Anykščių kultūros centre auksinis duetas Marius Jampolskis ir Irūna pristato teatralizuotą programą 
“Viskas baigta”. Irūna ištekėjo ir gyvenimas gali pakrypti visai kita vaga. Koncerto metu skambės lyrinės, jumoristinės ir labai smagios 
dainos su teatralizuotais elementais. Daug ir retro elementų. Koncerto draugas - dainos LYJA autorius Paulius Sinkevičius.
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parduoda

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (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 GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI,

pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, sutvarkome dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

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

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

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais 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. 

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Perka, padeda sėkmingai par-
duoti rinkos kaina įvairų nekilno-
jamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, sun-
kvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - veršelius iki 2 mėn. au-
ginti.

Tel. (8-698) 88905.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Kita

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

Senovinį sidabrą (taureles, cukri-
nes, porcigarus, stalo įrankius, mone-
tas) ir prieškarines nuotraukas.

Tel. (8-617) 33914.

Perka malkas, išsikerta patys 
sausuolius, virtuolius, išvalo mišką. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-659) 51391, (8-650) 71601.

Nekilnojamasis turtas

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis 
namo remontas) arba keičia į butą.

Tel. (8-608) 94543.

Tvarkingą 4 kambarių butą puikio-
je vietoje Anykščiuose. 

Tel. (8-683) 91121.

2 kambarių bendrabučio tipo butą 
(Valančiaus 4).

Tel. (8-683) 23381.

Garažą Anykščiuose Kalno g. (po 
visu yra rūsys). 

Tel. (8-674) 14558.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

Lietuvoje neeksploatuotus su TA 
2002 m. VW SHARAN (1,9 l, TDI), 
1999 m. VW GOLF (1,9 l, TDI). 

Tel. (8-699) 43030.

Savivartį GAZ-53 (950 Eur), MTZ-
50 (1 250 Eur), MTZ-80 dalimis.

Tel. (8-641) 57036.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Nebrangiai - beržines, juo-
dalksnio malkas kaladėmis, 
skaldytas. Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-694) 13180.

Įvairias malkas (skaldytas, 
rąsteliais, trinkelėmis). Perveža 
medieną. Perka mišką su žeme 
arba išsikirsti, taip pat domina 
medienos sandėliai. 

Tel. (8-609) 80524.

Sausas malkas kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Malkas (beržas, alksnis, uo-
sis, pušis, drebulė) kaladėlė-
mis, rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Kita

Naudotus: norvegiškas kros-
neles, židinius, kapsules, įvai-
rią buitinę techniką, sporto ir 
laisvalaikio inventorių.

Tel. (8-698) 30450.

Pieningos karvės veršingą te-
lyčią.

Tel. (8-381) 7-89-49, 
(8-612) 93622.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo 
svorio, paskerdimas nemoka-
mas (svilina). Paršelius 7-8 sav. 
amžiaus - 55-65 Eur + PVM. 
Ukmergės r. Baublių k.

Tel. (8-627) 86855.

Lietuvišką svilintą dujomis 
kiaulienos skerdieną puselėmis 
po 40-60 kg, perkant 2 puseles 
(visa kiaulė) kaina tik 2,24 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Trijų korpusų plūgus su gumi-
ne apsauga OVERUM. Bulves: 
vidutines (0,13 Eur/kg), pašari-
nes (0,05 Eur/kg). 14 mėn. te-
lyčią (belgų mėlynųjų veislės, 
mėsinė).

Tel. (8-678) 31295.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, ru-
siški). Vertingos dovanos per-
kantiems šiltnamį. 

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

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Lapkričio 6 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.

UAB „Anykštos  redakcija“ gali 
 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus. 



2016 m. lapkričio 5 d.

mėnulis
lapkričio 5-7 priešpilnis.

Elžbieta, Zacharijas, Audan-
gas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.

šiandien

 lapkričio 6 d.

 lapkričio 7 d.

Leonardas, Melanijus, Ašman-
tas, Vygaudė, Armantas.

Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.

oras

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutės visuotinis 
pasimetimas

Pramonės g. 3, Panevėžyje 
8 630 06060

ANTIFRIZAS 
(5kg, -35 o C). Kaina: TIK 4,19 €
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ 
PLOVIKLIS 
(5kg, -25 o C). Kaina: TIK 2,29 €

Iki š.m. gruodžio 31 d.

+1-4 Prieš pat senąsias Vaižgantines 
garbiojo svėdasiškio paminklas 
Svėdasuose papuoštas besišyp-
sančiu moliūgu.

Tai vis jaunimėlio, nors ir 
nelabai gausaus, bet išdykusio 
darbas. Sprendžia svėdasiškiai 
ir nesutaria, ką apie tokį pokštą 
pamanytų, jei gyvas būtų, pats 
Vaižgantas. Gal pasibartų, gal 
nusišypsotų ar jaunimo išmone 
pasigėrėtų.

 Juk šis judrus žmogus - visuo-

Vaižgantinės su 
moliūgo šypsena

Raimondas GUOBIS

Pasak senųjų, etnografinių  švenčių bei tikėjimų tyrinėtojų, 
lapkričio 5-oji yra pašvęsta  senovės lietuvių linų dievaičiui Vaiž-
gantui. Šio dievaičio vardu pasivadino ir savo nuostabiuosius 
kūrinius pasirašinėjo garsiausias svėdasiškis, lietuvių literatūros 
klasikas, kan. Juozas Tumas - Vaižgantas. 

menininkas, valstybės kūrėjas, 
puikiausias publicistas, kuris ne 
tik visą Europą buvo apkeliavęs 
ir savo keliones aprašęs, bet per 
Atlantą laivu plaukęs ir tolimą-
sias Jungtines Valstijas pasie-
kęs.

Gal net pasakytų: išdykaukit, 
šėliokit, bet nebūkit „pablūdė-
liai“, tėvynės neapleiskit - ge-
riau jau čia, nei kokioje Airijoje, 
Anglijoje ar Amerikoje moliūgų 
šypsenų ieškokite. 

Lapkričio migla ir Vaižganto paminklą Svėdasuose karūnuojan-
čio moliūgo šypsena... 

Autoriaus nuotr. 

 Nors kaimynės mane bara –
Aš pasauly visą parą,
kad tik ko nepražiūrėčiau,
Informaciją turėčiau. 

Štai vėl kurias koalicija,
Gatvėse – girta policija,
Vagys stengias dėl dorovės,
Turčiai skundžias dėl gerovės.
 

kur žiūrėsi – visur atbula.
Snudai stalčiuos tvirtai atgula.
Teismas leidžia laisvėn blogį.
O už nieką baudžia žmogų.
 

Nežinau, ar bepakelsiu, 
Vonią ašarų priverksiu,
Mes tokie dabar bedaliai -
kas nutiko mūsų šaliai?


