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„Intensyvus ir nuoširdus dar-
bas su verslo atstovais, įsiklau-
symas į jų poreikius bei būsimų 
studentų lūkesčius, paskatino 
parengti naują bakalauro studijų 
programą, kuri sulaukė teigiamo 
SKVC įvertinimo. Šios progra-
mos išskirtinumas – socialinių 
ir technologinių mokslų der-
mė, kai studentai turi galimybę 
vystyti inovacinius gebėjimus, 
pasirenkant tarpdisciplininius 
modulius, tokius kaip Produkto 
vystymo projektas arba Techno-
loginio profilio gamybos skai-
tmeninimas, orientuotus į gamy-
bos skaitmenizavimo procesų 
išmanymą”, – sakė Panevėžio 

technologijų ir verslo fakulteto 
dekanė prof. dr. Daiva Žostau-
tienė. Studentai studijų metu 
turės galimybę rinktis vieną iš 
specializacijų – Kokybės vady-
ba arba Pardavimų vadyba.

Pasak Panevėžio regiono plė-
tros tarybos pirmininko Gintau-
to Gegužinsko, remiantis 2018 
m. įsidarbinimo galimybių baro-
metru, rengiamu Lietuvos darbo 
biržos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Panevė-
žio apskrityje paklausiausiomis 
specialybėmis išlieka pardavi-
mo specialistai, administrato-
riai, vadybininkai, o sėkmingas 

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete startuoja 
nauja 3 metų trukmės studijų programa – Vadyba

2019 m. rugsėjį Kauno technologijos universiteto (KTU) 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (PTVF) startuoja 
nauja bakalauro verslo ir viešosios vadybos krypties studijų 
programa – Vadyba. Tai viena iš vadybos programų Lietuvo-
je, kurios trukmė – treji metai. Ištęstinių studijų studentams 
studijos truks 4,5 metų, o paskaitos vyks vakarais arba sa-
vaitgaliais.

universiteto, įmonių ir viešojo 
sektoriaus bendradarbiavimas 
gali užtikrinti, kad studijas baigę 
absolventai įsilies į darbo rinką 
ir kurs pridėtinę vertę regionui ir 
Lietuvai.

„Regionų centruose veiklą 
vykdantis universitetas yra bū-
tina sąlyga regionų stiprinimui, 
nes tik tokiu būdu galime gabius 
jaunus žmones išsaugoti regione. 
Dėl demografinių ir socialinių 
veiksnių (jaunimo trauka į Vilnių, 
mokyklų abiturientų studijos už-
sienio universitetuose, studijuo-
jančio jaunimo mobilumas į kitas 
užsienio šalis ir pan.) darbdaviai 
sunkiai randa kvalifikuotos dar-
bo jėgos, o perspektyvinė vietos 
pramonės įmonių plėtra, susijusi 
su Pramonė 4.0 vizijos diegimu, 
be universitetinio lygio specia-
listų neįmanoma”, – įsitikinęs G. 
Gegužinskas.

Kviečiame prisijungti prie Va-

dybos programos studijų KTU 
Panevėžio technologijų ir vers-
lo fakultete (PTVF). Antrasis 
priėmimo į bakalauro studijų 
etapas vyks 2019 rugpjūčio 1 
d. ir tęsis iki 2019 rugpjūčio 3 
d. Papildomas priėmimas bus 
vykdomas 2019 rugpjūčio 12-
15 dienomis.

Kontaktai pasiteiravimui:
 el. p. ptvf.priemimas@ktu.lt
Tel. Nr. +370 (612) 38 080; 
+370 (685) 96 470
Nemuno g. 33-203, 
Panevėžys
Daugiau informacijos: 
https://ptvf.ktu.edu/
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Apie ,,bačką“, keistus parašus 
ir trenerio etatą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kuriozinių buvusios Anykš-
čių rajono valdžios pirkinių 
analizė tęsiasi. Liepos mėnesio 
Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje vicemeras Dainius Žio-
gelis pranešė, kad į Niūronių 
hipodromą buvo atvežta 20 
tūkst. eurų kainavusi beveik 10 
metų senumo ,,bačka“. 

Hipodromo rekonstrukci-
ja jau kainavo per 100 tūkst. 
eurų, darbai dar nėra baigti, o 
kas juo naudosis ir ar apskritai 
kas nors juo naudosis, nėra aiš-
ku, bet vien už žirginio sporto 
kliūčių įrenginius yra sumokė-
ta 15 tūkst. eurų.

Hipodromo rekonstrukcija nėra baigta - trūksta tvoros ir drėkinimo sistemos.

Pirmininkas. Trečiadienį į 
pirmąjį posėdį susirinkusi naujos 
kadencijos Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros taryba išsirinko 
pirmininką. Balsų dauguma Kul-
tūros tarybos pirmininke išrinkta 
Anykščių rajono mero patarėja, 
Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitete komunikacijos bakalauro 
išsilavinimą įgijusi konservatorė 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė. 
Į Kultūros tarybos pirmininko par-
eigas buvo siūloma daug kandidatų, 
tačiau didžioji dalis jų tokių pareigų 
eiti nepanoro. Siūlytiems Kultū-
ros tarybos nariams atsiėmus savo 
kandidatūras, į pirmininko pareigas 
pretendavo dvi kandidatės - mero 
patarėja G.Griauzdaitė - Patumsie-
nė bei Anykščių Naujų vėjų ben-
druomenės pirmininkė, Vilniaus ko-
legijos kultūrinės veiklos vadybos 
diplomantė Irma Laurinavičiūtė.

Atmintis. Rugpjūčio 10 d. 9 val. 
Butėnuose (Svėdasų sen.) atminties 
valandėlė Juozui Tumui - Vaižgan-
tui jo krikštatėvio Augustino Žvir-
blio sodybvietėje ir žygis ,,Vaiž-
ganto pašvenčiai“ maršrutu Butėnai 
- Žalioji - Butėnai. 

Plaukimas. Japonijos sostinėje 
Tokijuje penktadienį prasidėjo pir-
masis Tarptautinės plaukimo fede-
racijos (FINA) pasaulio taurės var-
žybų etapas. Anykštėnas Giedrius 
Titenis septintu rezultatu pateko 
į 100 m. krūtine plaukimo finalą, 
kuriame taip pat finišavo septintas 
( 1 min. 0,14 sek.). 0,07 sekundės 
už anykštėną greičiau plaukė kitas 
lietuvis Andrius Šidlauskas, finale 
finišavęs šeštas.

Gaisrai. Pirmadienį Kavarsko 
seniūnijos Juodmiškio kaime degė 
UAB ,,Nova Rent“ priklausantis 
kombainas. Atvykus ugniagesiams, 
atvira liepsna degė kombainas 
,,Claas lexion 580“ ir apie 4 ha 
rugių lauko. Išdegė kombaino va-
riklio skyrius. Išsilydė akumuliato-
rius, plastikinė apdaila ir elektros 
instaliacija. Apdegė kūlimo siste-
mos diržai. Išdegė apie 3 ha rugių. 
Antradienį Andrioniškio seniūnijos 
Krivinskų kaime atvira ugnimi degė 
kombainas ,,Deutz-Fahr“. Per gais-
rą išdegė variklio skyrius ir grūdų 
talpykla. Išdegė 50 arų ražienos.

Neįgaliųjų 
poreikiams bus 
pritaikyta 10 
būstų

Po mero 
kabineto langais 
augs bukas

Baltarusija: 
idėjų mainai, 
liaudies ūkio 
pasiekimai ir 
kepti paršeliai

Anykštėnai 
pristatė knygas 
apie šaulius
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spektras

Temidės svarstyklės

Sutartyje numatyta, kad bus re-
montuojamas Anykščių seniūnijos 
Šeimyniškėlių kaimo gyventojos 
Irenos Šližienės, Kurklių gyven-
tojo Povilo Zuko, anykštėnų Salo-
mėjos Pocienės, Antano Patumsio, 

Neįgaliųjų poreikiams bus pritaikyta 10 būstų
Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė 27 tūkst. 

eurų vertės sutartį su UAB ,,Jarimpekso statyba“. Už šias lėšas 
bendrovė atliks būsto remonto darbus, juos pritaikydama žmo-
nių su negalia reikmėms.

Vandos Repšienės būstai.
Būsto remontininkų  savo na-

muose taip pat sulauks anykštėnai 
Janina Regina Genienė, Antanas 
Palšauskas, Diana Tamašauskienė, 
Dainius Liutkevičius bei Leokadi-

ja Miežienė.
Rangovas  neįgaliųjų būsto re-

monto darbus įpareigotas atlikti iki 
šių metų spalio vidurio.

Vieno neįgaliojo gyventojo būs-
to remonto darbams bus išleista 
nuo 600 iki 4 tūkst. eurų.

Iki liepos 26 dienos į Anykščių 
rajono savivaldybę dėl būsto pri-
taikymo neįgaliųjų poreikiams gali 
kreiptis šeimos, auginančios vai-

kus su sunkia negalia. 
Pernai Anykščių rajono savival-

dybė dėl būsto pritaikymo neįga-
liųjų poreikiams sulaukė 21 prašy-
mo, patenkinta buvo 11 prašymų. 
Iš Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto būsto pritaikymui neį-
galiesiems skirti 18,7 tūkst. eurų, 
iš valstybės biudžeto - 21,1 tūkst. 
eurų.

-ANYKŠTA

Ferdinandas Jakšys: ,,Neišreikši 
atsakomybės be džiaugsmo“

Viena iš sekamiausių socialiniuose tinkluose 
anykštėnių šlovės nesivaiko

Skausmingi koalicijų gimdymai

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

UAB Anykščių komunalinis ūkis primena, kad į mišrių atliekų konteinerį draudžiama mesti žaliąsias atliekas (vaisiai, 
daržovės, žolė, lapai). Šias žaliąsias (bioskaidžias) atliekas gyventojai gali kompostuoti arba nemokamai vežti į žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelę, adresu Šeiminiškių kaimas, Anykščių seniūnija (UAB „Anykščių vandenys“ valymo įren-
ginių teritorija), tel. 865084127. Prašome nedėti šių atliekų į mišrių atliekų konteinerius - konteineriai nebus išvežami.

Smurtas. Liepos 31 dieną,  apie 
15.00 val., Svėdasų seniūnijos Dau-
jočių kaime, Vilties g., neblaivus 
(nustatytas 1,65 prom. girtumas) 
vyras (g. 1959 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (nustatytas 0,78 
prom. girtumas) sugyventinę (g. 
1965 m.).Vyras sulaikytas ir užda-

rytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Kaimynai. Liepos 30 dieną,  apie 
20.00 val., Kavarsko seniūnijos Me-
džiočių kaime, Duobos g., kieme, 
moterį (g. 1982 m.) sumušė kaimy-
nė, sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Sugėrovai. Liepos 22 dieną,  apie 
17.00 val., Troškūnų seniūnijos Va-

šuokėnų kaime, namuose, vyrą (g. 
1965 m.) išgertuvių metu sumušė 
pažįstamas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Muštynės. Liepos 30 dieną,  apie 
19.45 val., Kavarsko seniūnijos 
Medžiočių kaime, Duobos g., bro-
lio žmona sudavė moteriai (g. 1962 
m.) kumščiais į įvairias kūno vietas, 
tampė už plaukų, taip sukeldama fi-

zinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Skenduolė. Liepos 30 dieną,  
apie 18.10 val., Anykščių seniūnijos  
Šeimyniškėlių kaime, Elmos 8-o-
joje g., iš tvenkinio ištrauktas mo-
ters (g. 1962 m.) kūnas be gyvybės 
ženklų. Atvykę medikai konstatavo 
mirtį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Kaip kovo mėnesį pirmoje kon-
ferencijos dalyje Kupiškyje, taip 
ir šį kartą, konferencijoje netrūko 
ir svėdasiškių. 

Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus muziejininkas, Vaiž-
gantiečių klubo pirmininkas Vy-
tautas Bagdonas, iliustruodamas 
fotonuotraukomis, perskaitė pra-
nešimą „Vaižgantas ir gimtinė“, 
akcentuodamas žymiojo rašytojo, 
visuomenės veikėjo, kanauninko 
Juozo Tumo - Vaižganto ryšius su 
Tėviške, jo atminimo išsaugojimą 
gimtuosiuose  Malaišiuose ir Ku-
nigiškių kaime veikiančiame mu-
ziejuje, Vaižganto metams skirtus 
renginius, taip pat visuomenei 
pristatė ir keletą pastaraisiais me-
tais išleistų savo knygų vaižgan-
tiška tematika. Muziejininkas ir 
kraštotyrininkas, svėdasiškis Rai-
mondas Guobis skaitė pranešimą 

Vaižgantą pagerbė Adomynėje Vytautas BAGDONAS

Pas netolimus mūsų kaimynus,  mažojoje Lietuvos kultūros 
sostinėje Adomynėje  (Kupiškio rajonas), liepos 26-ąją organi-
zuota antroji tarptautinės konferencijos „Vaižgantas – vaikščio-
janti ir spinduliuojanti Aukštaitija“ dalis.

„Svajonių Lietuvos vizijos Vaiž-
ganto kūryboje“, iš kurio darėsi 
aiškūs Juozo Tumo-Vaižganto sie-
kiai ir tikslai: kad Tėvynė Lietuva 
būtų laisva ir nepriklausoma, kad 
čia gyventų išsilavinę, apsišvietę, 
mokslo siekiantys žmonės, kraš-
to patriotai. Šiaulių universiteto 
Regionų plėtros instituto docentė, 
Valstybinės lietuvių kalbos komi-
sijos narė dr. Rūta Kazlauskaitė, 
pasiremdama populiaria Vaižgan-
to apysaka „Rimai ir Nerimai“,  
gvildeno šio rašytojo kūrybos kal-
bos ypatumus. 

Konferencijos dalyvius sveikino 
Kupiškio etnografijos muziejaus 
direktorė Violeta Aleknienė, Ado-
mynės bendruomenės pirmininkė 
Virginija Pakalniškienė, pakvietu-
sios pertraukos metu apžiūrėti net 
tris Adomynės dvare veikiančias 
parodas. Kupiškio etnografijos 

muziejus, pasinaudodamas Mai-
ronio lietuvių literatūros muzie-
jaus fondais, surengė fotografijų 
parodą „Vaižgantas – epochos 
kultūros ženklas“.

Tarptautinės konferencijos da-
lyviams literatūrinę - muzikinę 

kompoziciją „Grožybė Lietuvos“ 
atliko aktorė ir režisierė Virginija 
Kochanskytė, dainininkė Giedrė 
Zeicaitė ir pianistė Edita Zizaitė, 
kurios metu skambėjo ištraukos 
ir fragmentai iš Vaižganto laiškų, 
dienoraščių, kūrinių. 

Prisiminimui bendroje nuotraukoje įsiamžino konferencijos or-
ganizatoriai ir dalyviai. Kairėje stovi svėdasiškis muziejininkas 
Raimondas Guobis, dešinėje - Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus muziejininkas, asociacijos Vaižgantiečių klubas „Pragie-
drulys“ pirmininkas Vytautas Bagdonas.

Aldonos BAGDONIENĖS nuotr. 

Šilas. Prezidentas Gitanas Nausėdai 
penktadienį paragino adekvačiai sau-
goti unikalias šalies vietoves, tokias 
kaip Punios šilas. Pasak prezidento, 
šiuo metu laukiama, kol aplinkos mi-
nistras Kęstutis Mažeika imsis spren-
dimų, kurie teisiškai sureguliuotų ir 
įtvirtintų griežtesnę apsaugą viename 
vertingiausių Lietuvos miškų masy-
vų. G. Nausėda teigia, kad ateityje 
turi būti skiriama daugiau dėmesio 
gamtai reikšmingoms teritorijoms, o 
saugomų teritorijų plėtra turi vykti, 
derinant vietos bendruomenių ir soci-
alinių partnerių interesus.

Žūtys. Per savaitę Lietuvos ke-
liuose žuvo šeši žmonės, 119 sužeisti, 
penktadienį pranešė Kelių polici-
ja. Žuvo trys motociklų ir du lengvųjų 
automobilių vairuotojai bei mažametė 
keleivė, jų amžiaus vidurkis 36 metai. 
Tarp sužeistųjų – 26 nepilnamečiai. 
Per įvykius nukentėjo 45 keleiviai 
ir 44 vairuotojai, 20 dviračių vai-
ruotojų, dešimt pėsčiųjų. Neblaivūs 
vairuotojai, pirminiais duomenimis, 
dalyvavo septyniuose eismo įvykiuo-
se, per juos sužeista 13 žmonių. Šiais 
metais per eismo įvykius, pirminiais 
duomenimis, žuvo 95 žmonės, tai yra 
septyniais (arba 6,9 proc.) mažiau 
negu pernai per tą patį laikotarpį.

Atidėjo. Teisėjų taryba penktadie-
nį nusprendė atidėti klausimą dėl trijų 
korupcija įtariamų teisėjų atleidimo, 
pranešė tarybos pirmininkas Algi-
mantas Valantinas. „Tarybos posėdyje 
paskelbta pertrauka lygiai savaitei“, – 
žurnalistams sakė A. Valantinas. Pa-
sak jo, taip nuspręsta gavus įtariamo 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tei-
sėjų Egidijaus Laužiko ir Apeliacinio 
teismo teisėjo Valdimaro Bavėjano 
prašymus dalyvauti nagrinėjant klau-
simą. Kitas įtariamasis – Apeliacinio 
teismo teisėjas Konstantinas Gurinas 
– leido atleidimą nagrinėti jam neda-
lyvaujant. A. Valantinas taip pat sakė, 
kad Teisėjų taryba nori detaliau susi-
pažinti su įtarimų turiniu.

Bausmė. Japonijoje penktadienį 
dviem nuteistiems žudikams įvykdy-
tos mirties bausmės pakariant, prane-
šė Teisingumo ministerija. Tai pirmos 
egzekucijos šiais metais. 2018-aisiais 
šalyje mirties bausmės buvo įvykdy-
tos 15 nuteistųjų. Japonijoje mirti nu-
teistų asmenų yra daugiau kaip 100. 
Tai viena iš nedaugelio išsivysčiusių 
valstybių, tebetaikančių mirties baus-
mę, kuriai, nepaisydama tarptautinės 
kritikos, pritaria didelė visuomenės 
dalis. „Įvykdyti egzekucijas nuro-
džiau viską labai atidžiai apsvarstęs“, 
– žurnalistams sakė teisingumo mi-
nistras Takashi Yamashita.

Sąrašas. Japonijos vyriausybei 
penktadienį nusprendus pašalinti 
Pietų Korėją iš vadinamojo baltojo 
privilegijuotų eksporto partnerių 
sąrašo, tokios pat priemonės vos po 
kelių valandų ėmėsi ir Seulas, nu-
sprendęs išbraukti Japoniją iš „bal-
tojo“ patikimų prekybos partnerių 
sąrašo. Šis Japonijos vyriausybės 
sprendimas „iš esmės griauna pasi-
tikėjimo ir bendradarbiavimo san-
tykius, kuriuos dvi šalys užmezgė“ 
praeityje, pareiškė Pietų Korėjos 
finansų ministras Hong Nam-ki. 
Eksporto taisyklių pažeidimais 
Seulą kaltinanti Japonija pareiškė, 
jog vyriausybės patvirtinta priemo-
nė yra būtina nacionalinio saugumo 
sumetimais, tačiau jos imamasi tuo 
metu, kai yra paaštrėjęs užsitęsęs 
šalių ginčas dėl priverstinio darbo 
Pietų Korėjoje Antrojo pasaulinio 
karo metais.



 
SITUACIJA

savaitės citatos???

2019 m. rugpjūčio 3 d.

,,Bačką“ išsiuntė namo

D.Žiogelis, liepos 25-osios Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje, pakry-
pus kalboms apie būtinybę taupyti 
rajono biudžeto lėšas, atskleidė, kad 
praėjusios kadencijos valdančiųjų 
noras Niūronių hipodromui nupirkti 
modernią laistymo įrangą virto protu 
nesuvokiamu nesusipratimu.

,,Sutaupymas 20 tūkst. eurų įvyks-
ta per penkias minutes, kai atveža 
bačką laistyti hipodromui dešimties 
metų senumo ir bando sakyti, kad 
taip buvo sutarta, mes, užuot atvežę 
naują, atvežame naudotą. Tai labai 
greitai susirinko ir išsivežė. Sutarties 
nutraukimas vyksta ir šitos bačkos, 
kuri, protu nesuvokiama, buvo per-
kama ir dar tris mėnesius ją buvo vė-
luojama atvežti. Ir dar seną, su 2010 
metų lipdukais...bandoma įkišti. Čia 
antra amfibija būtų buvusi, tik šiek 
tiek pigesnė“, - kalbėjo D.Žiogelis. 
Į D.Žiogelio emocingą repliką ne-
truko sureaguoti Anykščių rajono 
tarybos narys Ramūnas Blazarė-
nas, praėjusią kadenciją užėmęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo kėdę ir buvęs Viešųjų 
pirkimų komisijos pirmininku. 
,,Toks vaizdas susidaro, kad kažkas 
čia buvo suderinę kažkokį bačkos 
atvežimą? Tai jeigu jūs turite infor-
macijos, tai paviešinkite visą, nes 
dabar vėl viskas krinta ant Viešųjų 
pirkimų komisijos. Pasakykite iki 
galo, o ne užuominom“, - piktinosi 
R.Blazarėnas, pats kažkodėl įtarimų 
sukėlusio pirkinio įsigijimo aplinky-

Apie ,,bačką“, keistus parašus 
ir trenerio etatą

bių plačiau pakomentuoti nepanoręs. 
Viešųjų pirkimų dokumentuose pa-
vasarį  buvo skelbiama, kad  Anykš-
čių savivaldybės administracija už 
19 999 Eur įsigijo grunto lyginimo 
ir priežiūros įrenginį su integruotu 
drėkinimu, kuris turėjo būti skirtas 
Niūronių hipodromui. Vokietijoje 
pagamintas įrenginys buvo  perka-
mas iš UAB „Sentios“. Perkamas 
įrenginys turėjo būti  su  2000 litrų 
laistymo talpa  bei važiuokle ir lygi-
nimo įrenginiui specialiai pritaikyta 
integruota laistymo sistema  su ke-
lių lygių vandens įpurškimu į grun-
tą tolygiai per visą plotį išdėstytais 
purkštukais. (,,Bačka“ - dar vienas 
įtartinas Kęstučio Tubio komandos 
pirkinys“ Robertas ALEKSIEJŪ-
NAS, ,,Anykšta“ 2019 07 27). 

Hipodromo pluoštą reikia 
nuolat laistyti

Niūronių hipodromas padengtas 
specialia pluošo danga, kurią reikia 
nuolat drėkinti. Ant sausos dangos 
negali vykti jojimo varžybos ir tre-
niruotės. Pasak specialistų, net ir 
neeksploatuojant hipodromo - dangą 
reikia nuolat laistyti, kitaip pluoštą 
vėjas išpūs į... Arklio muziejaus te-
ritoriją.

Kalbėdamas su ,,Anykšta“ vice-
meras D.Žiogelis aiškino, kad anks-
tesnės kadencijos rajono Taryba, ku-
rioje dirbo ir jis pats, buvo apgauta. 
,,Vienais metais buvo paaiškinta, kad 
hipodromo rekonstrukcija kainuos 
tik 50 tūkst. eurų. 20 tūkst. eurų sky-
rė Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas. Tad valio! Bet kitais metais 
reikėjo dar 120 tūkst. Tiesa, už ,,bač-

ką“ liko nesumokėta“, - ,,Anykštai“ 
sakė D.Žiogelis. Šie pinigai dar ne 
pabaiga - hipodromas nėra aptvertas, 
nėra išspręsta dangos laistymo pro-
blema.

Anykščių rajone veikia net keturi 
žirginio sporto klubai. Rajono vado-
vai buvo susikvietę klubų atstovus 
kalbėtis apie hipodromo perspek-
tyvas, tačiau vicemeras dėstė, kad 
konstruktyvaus pokalbio nebuvo.  
D.Žiogelis teigia, kad savivaldybė 
perleistų hipodromą žirginio spor-
to entuziastams nemokamai - tegul 
naudoja ir  prižiūri. Pasak vicemero, 
savivaldybė turi vienintelį interesą 
- kiekvienais metais per ,,Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę pusdienį pasinaudoti 
hipodromu ir surengti jame varžy-
bas. Tačiau mero pavaduotojas kal-
bėjo, kad jojimo klubų atstovai noro 
perimti hipodromą nerodo.  ,,Visi 
pradėjo aiškintis savo asmenines 
nuoskaudas ir tuo renginys baigėsi“, 
- kalbėjo D.Žiogelis. Jis aiškino, kad 
žirgininkai tvirtina, jog kiekvienam 
iš klubų hipodromo reikia tik po tris 
valandas per savaitę. Vicemero skai-
čiavimais, hipodromo išlaikymas 
per mėnesį kainuos bent 2000 eurų. 
Ir tai, matyt, yra paaiškinimas, kodėl 
niekam jo nereikia.      

Visiems reikėjo...

Viešųjų pirkimų komisijai va-
dovavęs buvęs Anykščių savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
,,Anykštą“ tikino, kad dėl hipodro-
mo rekonstrukcijos, ,,bačkų“ ir kitos 
įrangos pirkimo ,,šunų ant jo kabinti 
nereikėtų“.  Pasak R.Blazarėno, šio 
projekto iniciatoriumi buvo tuo-
metinis administracijos direktorius 
Audronius Gališanka, o pagrindiniu 
konsultantu - Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro direktorius Žilvi-
nas Ovsiukas. 

,,Anykštos“ pakalbintas, A. Gali-
šanka dėstė, kad hipodromo rekons-
trukcijai pritarė visi suinteresuoti as-
menys. ,,Gal 2017 metais per ,,Bėk 
bėk, žirgeli“ šventę kalbėjomės su 
žirginio sporto federacijos atstovais 
- mums jie aiškino, kad gerų žir-
gų niekada Niūronyse nesulauksi-
me, nes žolės danga yra pavojinga. 
Ž.Ovsiukas pritarė rekonstrukcijai, 
klubų atstovai irgi to norėjo. ,,Vilar-
to“ vadovė Vilmantė Veršulienė net 
sakė, jog jeigu savivaldybė nesiims 
projekto, tai jos klubas investuos“, - 
kodėl imtasi hipodromo rekonstruk-
cijos, aiškino A.Gališanka. 

Hipodromo projekto iniciatorius, buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius Audronius Gališanka sako, kad re-
konstrukcijos pageidavo ir Anykščių žirginio sporto entuziastai, 
ir sporto centras.

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 6 psl.)

Gražina PAŠKEVIČIENĖ:

- Žinoma, reikia drausti!!! Bal-
konas jau tampa nebe privati val-
da, jeigu iš jo rūksta dūmai į mano 
kambarį, kuriame gyvena besilau-
kianti mama, kūdikis ar serganti 
močiutė... Kur tada dingsta mūsų 
privatumas, jeigu esame priversti 
kvėpuoti rūkančio kaimyno dū-
mais?

Gytis KAMINSKAS:

- Reikia drausti. Menkas malo-
numas vakare pradarius langą kvė-
puot iš kito buto einčiais dūmeliais, 
tik įdomu, kas tokius dūmtraukius 
sužiūrės. Policija juk nelakstys dėl 
kiekvieno, prisidegusio cigaretę.

Gintaras SLAVINSKAS:

- Be reikalo suabejojo dėl pre-
vencijos sudėtingumo... Šis drau-
dimas būtų simbolinis, bet turintis 
reikšmę! Aš pats esu rūkantis, ta-
čiau nerūkau nei namie, nei bal-
kone. Nes jaučiu empatiją kaimy-
nams, ir pats nekenčiu, kai karštą 
vasaros vakarą iš šalimais esančių 
balkonų sklinda rūkalų smarvė pro 
tavo praviras balkono duris - vieto-
je vaiskios vakaro gaivos... Ir gais-
ro pavojus didelis, purtant pelenus 
per kraštą. Rūkymas šiais laikais 
prabanga, ir ją vartoti reikia sai-
kingai bei atsakingai, - tuomet tai 
teikia malonumą.

Vyriausybė vėl 
neapsisprendė dėl 
rūkymo namų 
balkonuose. Kaip 
manote, reikia tai 
drausti ar ne?

Gerbiamasis Mere,

Žmogaus gyvenimas – tarsi augalas: išdygęs jis 
auga, krauna pumpurus, pražysta ir brandina vai-
sius, kuriuos išdalija kitiems. Jūs, kaip ir augalai, 
kuriuos taip mylite, esate atviras viskam, kas Jus 
supa – žemei, žmogui, jo kasdienybei ir šventei. 
Jubiliejaus proga linkime Jums, gerbiamasis Mere, 
tiesiog žydėti, skleistis kasdienybės darbuose ir 
skleisti gerumą bei grožį, bręsti ieškojimuose ir bran-
dinti Anykščių krašto bendruomenę, kad Anykščiai 
klestėtų tarsi puikus sodas, puoselėjamas Jūsų – 
rūpestingo ir išmintingo sodininko – rankų, proto ir 
širdies. Tenepristinga Jums sveikatos, energijos, 
ištvermės ir žmonių meilės!

,,Anykštos“ redakcijos žmonės

Tiesą sakant, asociacijos su 
ąžuolu taip pat nėra geros

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono mero patarėjas, Vadovų 
klubo vadovas aiškino, kodėl 
merui Sigučiui Obelevičiui dova-
noja buką: 

,,Buką dovanojame todėl, kad 
meras ir jo komanda nėra aštrūs“.

Stebėkit, kada pradės džiūti 
bukas

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kur 
dingo liepa, augusi po mero ka-
bineto langais: 

,,Dėl STT pasiklausymo įrangos 
nudžiūvo.“

Na taip. Su žirgais 
nepasikalbėsi... 

Audronius GALIŠANKA, 
buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorius, apie 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktoriaus Žilvino 
Ovsiuko dalyvavimą hipodromo 
rekonstrukcijoje: 

 ,,Ž.Ovsiuko prašėme, kad jis 
parengtų hipodromo Viešųjų pirki-
mų technines specifikacijas. Kieno 
kito, jeigu ne federacijos valdybos 
nario, turėjome to prašyti?“

Kai nesinaudoji, ilgiau būna 
gražu

Dainius ŽIOGELIS apie hipo-
dromą: 

,,Panašu į amfibijos pirkimą. Ar 
į tuos pačius teniso kortus... Na, 
įrengė, gražu. O kas jais naudoja-
si?“

Ir arklys arklio veltui nekaso

Virginijus UOGELA, sporto 
klubo ,,Origonas“ vadovas, apie 
žirgininkų galimybes susitarti: 
,,Kiekvienas klubas žiūri tik savęs 
ir D.Žiogelis šią situaciją žino.“

Bet labiausiai kenčia amfibijų 
įvaizdis

Laimas FERGIZAS, iš Anykš-
čių kilęs žurnalistas, apie rajono 
valdžią ir amfibiją: 

,,Po tokių pirkinių blogas įvaizdis 
krenta apskritai ant valdžios, kurio-
je vyrauja neūkiškumas, netvarka ir 
balaganas.“

Norėtumėt ant kranto 
sedėdamas pakrizenti?

Kazimieras JAKUTIS, versli-
ninkas, muzikantas, apie Anykš-
čių rajono valdžios ,,šimtadienį“: 

,,Viena, ko trūksta, kad rajono val-
džia nebrenda į upę šienauti žolių.“ 



  

2019 m. rugpjūčio 3 d.Iš ARTI

rievės

Rytis KULBOKAS

Gyvename iškreiptų veidrodžių 
karalystėje. Karalystėje, kurioje 
blogis įvardijamas gėriu, kara-
lystėje, kurioje trūkumus ver-
čiama priimti kaip privalumus, 
karalystėje, kurioje po socialinių 
apsaugų fasadais nėra vietos 
jautrumui. Tik instrukcijai. Galų 
gale, esame tokioje karalystėje, 
kurioje norintys pasaulį matyti 
iš savų pozicijų, monitoriaus 
ekrane ar, geriausiu atveju, pro 
langą, verčia ir kitus priimti jų 
pasaulio vaizdą.

Ar ne paradoksalu, kad klima-
to atšilimo, remiantis apklauso-
mis, jau bijoma labiau nei bran-
duolinio karo, nors jo tikimybė 
pastaruoju metu net didesnė nei 
seniau. Simbolinis laikrodis, 
žymintis, kiek liko žmonijai iki 
susinaikinimo, dar pajudėjo porą 
minučių į priekį ir visai priar-
tėjo iki simbolinio vidurnakčio, 
kuris reiškia susinaikinimą. Nors 
nedaug man teko pagyventi va-
dinamojo „šaltojo karo“ laikais, 
daugiau radiacijos paragauti, 
kaip ir visiems devinto dešimtme-
čio vaikams, teko nuo Černobylio 
avarijos praslinkusių debesų, bet 
dar atsimenu plakatus, pasako-

jančius, ką reikėtų daryti sprogus 
branduolinei bombai, kaip 
reikėtų slėptis, laukti, bandyti 
išgyventi. Dabar, deja, beveik 
niekas nebežinotų, kaip elgtis, 
kad padidintų savo galimybes 
išgyventi, jau nekalbant apie 
tai, kur slėptis, kur turėtų būti 
slėptuvės. O kam – juk apklausos 
rodo, jog tikinčių, kad gali kilti 
milžiniškas karas, juo labiau 
branduolinis – mažuma. Todėl jo 
ir nebijoma, todėl ir nedaroma 
visko, kad karo būtų išvengta. 
Juk ir Pirmojo pasaulinio karo 
galimybe, kad jis apims tokias 
teritorijas ir pražudys milijonus 
žmonių, bent jau civilizuotoje Eu-
ropoje, nelabai kas ir tikėjo. 

Karo nebijoma, nors tuo 
pačiu metu naujos prototipinės 
ginkluotės kūrimas milžiniškai 
didina netyčinio branduolinio 
susinaikinimo tikimybę. Juk visų 
branduolinių supervalstybių 
gynybos strategija pagrįsta ga-
rantavimu, kad priešininkas bus 
taip pat sunaikintas. Palydovai 
stebi raketų paleidimo aikšteles, 
ar nebuvo paleista raketa, o 
branduolines raketas plukdantys 
povandeniniai laivai taip pat yra 
sekami visomis išgalėmis kitų 
povandeninių laivų, kurie karo 
atveju turėtų torpeduoti šiuos 
„kontinentų žudikus“. 

Viskas pagrįsta neišvengiama 
priešininko sunaikinimo strate-
gija. Tad kuo pavojingi naujieji, 
dar tik prototipiniai ginklai? Pa-
vyzdžiui, hipergarsinės raketos? 
– Laiko sureaguoti ir nustatyti, 
ar tai puolimas, ar tik koks nors 
nepaskelbtas bandymas, nebuvi-
mu. Jei dabar situacijai išsiaiš-
kinti ir sprendimui priimti, ar 
pradėti atsaką ir paleisti į prieši-
ninką savo raketas, valstybių va-
dovai laiko turi gerą pusvalandį, 

tai hipergarsinių raketų atveju 
apsispręsti dėl branduolinio karo 
tektų vos per kelias minutes. Vė-
liau gali būti per vėlu. Net įvykus 
klaidai, jos ištaisyti nebebūtų 
įmanoma. Net suklydus dėl grės-
mės lygio ir paleidus raketas, jas 
jau būtų paleidęs ir priešinin-
kas. Pasaulio sunaikinimas, su 
visomis siaubingomis radiacijos 
pasekmėmis - branduoline žiema, 
visų atominių elektrinių sprogi-
mais dėl neaušinamų reaktorių 
- būtų garantuotas. Nebereikėtų 
jokių klimato kaitų. Tik vienos 
vienintelės klaidos. O klaidą šiuo 
metu, kai nuostabiai įvaldytos 
propagandinės, gilių apgavysčių 
technologijos, kurios leidžia ne 
tik veidą nuotraukoje, bet net 
vaizdo įraše primontuoti taip, 
kad nedaug kas supras, jog tai 
klastotė – padaryti lengviau nei 
nesuklysti. Pavyzdžiui, inter-
nete buvo 
paskelbti 
suklasto-
ti vaizdo 
įrašai, kai 
absoliučiai 
nebūdingus 
dalykus 
„kalbėjo“ ar 
nebūdingai 
„elgėsi“ ne 
tik kad JAV 
Kongreso 
nariai, bet 
net buvęs 
šios šalies prezidentas Barakas 
Obama. Ant tokių klastočių 
kabliukų užkibo ne tik paprasti 
interneto vartotojai, bet net 
aukščiausi politikai, ypač tie, 
kurie operatyviai naudojasi 
socialiniais tinklais ir politinį ka-
pitalą kuriasi iš ekscentriškumo 
ir kandžių replikų oponentams. 
Pavyzdžiui, buvo rašoma, kad į 

vieną tokią klastotę apie politinę 
oponentę sureagavo pats JAV 
prezidentas Donaldas Trampas.

Jei į klastočių spąstus patenka 
pačio aukščiausio lygio politikai, 
natūralu, jog anksčiau ar vėliau 
klastotės gali būti panaudotos 
tiek ideologiniais, tiek propagan-
diniais tikslais. Juk perskaityti ar 
išgirsti iš žinių vedėjo, kad koks 
nors diktatorius ką nors sakė, 
grasino sunaikinti ar jau paskel-
bė karą, ne tas pats, kas savo 
akimis patyti ir jį išgirsti, net jei 
tai tik įrašas. Tai paliks daug 
gilesnį įspūdį, o kiekvienas daly-
kas, kurį pamatome, kaip teigia 
neurobiologai, niekur neišnyksta 
– jis nusėda kažkur smegenyse ir 
nežinia kada ir kokiomis formo-
mis vėliau gali išlįsti. O jei būtų 
imtasi  masiškai ideologiškai taip 
„apdoroti“ gyventojus, ar kuris 
nors vienas, susidarius tokiai 

situacijai, nebus 
tas, kurio pasą-
monė padiktuos 
neteisingą spren-
dimą. Nuspaus 
ginklo nuleistuką, 
o gal paskelbs, 
kad pastebėta 
raketa kovinė ir 
lekia į jų pusę, o 
sureaguoti reikia 
vos per kelias 
minutes. O kokią 
žalą gali padaryti 
visiškai nerim-

tai, dėl „trolinimo“ padarytas 
siužetas? 

Dar baisiau, kad supervalsty-
bės vis labiau ignoruoja susita-
rimus dėl strateginės ginkluotės 
ribojimų ir tą riziką vis labiau 
didina. Kalbama, kad TSRS savo 
laiku sėdo prie derybų stalo su 
JAV dėl ginkluotės mažinimo 
susitarimo po to, kai JAV sukūrė 

raketą (kažką panašaus į spar-
nuotąją Tomahawk raketą), kuri 
skrisdama neaukštai, prisitaiky-
dama prie aplinkos reljefo ir neš-
dama branduolinį užtaisą būtų 
išvengusi priešraketinės gynybos 
ir pasiekusi pačią Maskvą. CK 
Maskvoje suvokė, kad galimybės 
išsigelbėti nebebūtų.

Tačiau tai buvo laikas, kai 
tiek vienoje, tiek kitoje pusėje 
valstybių vadai dar atsiminė, ką 
reiškia karas - kai kurie jų patys 
dalyvavo Antrajame pasaulinia-
me kare. Kito karo jie nebenorė-
jo. Dabar, deja, ateina karta, kuri 
apie rimtą karą nieko nebežino. 
Vienintelis karas, kurį įsivaizduo-
ja dažnas  – kompiuterio ekrane, 
kuriame žuvusiųjų nebūna. 
Tik pikseliai sėdint minkštame 
krėsle šiltuose namuose, kovose, 
kurioms nepasisekus, bet kada 
gali išjungti žaidimą ir išeiti gerti 
kavos. 

Bijau, kad šie pikseliai gali 
virsti tikru krauju. Arba kūnų 
pelenais.

Naująja vadinama strategija, 
kad galima sunaikinti priešininko 
branduolinių ginklų paleidimo 
aikšteles jiems dar nespėjus 
sureaguoti – naivi. Visuose 
karuose buvo lošiama netikėtumo 
ir aukštųjų technologijų korta, 
tačiau dažnai ji nepasiteisindavo. 
Savo laiku permušti zulusų su 
moderniais šautuvais nesuge-
bėjo Britanijos imperija: savimi 
pasitikintys britų kariai žuvo nuo 
kardų ir kirvių, o tikslinius karo 
pramonės įmonių bombardavimo 
planus Antrojo pasaulinio karo 
metu pakeitė kiliminiai miestų 
bombardavimai. Paprasčiausiai 
nesuveikė technologijos. Kad 
dabar technologijos nesuveik-
tų – dar didesnė tikimybė, tik to 
pasekmės būtų dar žiauresnės. 

„...O klaidą šiuo metu, 
kai nuostabiai įvaldytos 
propagandinės, gilių ap-
gavysčių technologijos, 
kurios leidžia ne tik veidą 
nuotraukoje, bet net vaizdo 
įraše primontuoti taip, kad 
nedaug kas supras, jog tai 
klastotė – padaryti lengviau 
nei nesuklysti...“

Anykščių turizmo klasterio at-
stovai merą sveikino prie Lajų 
tako, kur rajono vadovo laukė 
siurprizas - paroda ,,Sigutis ir 
Šilelis“. Lajų takas mero sveiki-
nimui pasirinktas todėl, kad šis 
garsiausias Anykščių turizmo 
objektas yra ankstesnės kaden-
cijos S.Obelevičiaus komandos 

Po mero kabineto langais augs bukas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, rugpjūčio 2-ąją, Anykščių rajono meras Sigutis Obele-
vičius šventė 60-ąjį gimtadienį. Tą dieną susikaupti darbui jam 
buvo mažai galimybių - nuo ryto iki vakaro prie mero kabineto 
durų rikiavosi sveikintojų eilės. Priimant sveikintojus, merui tal-
kininkavo ir jo žmona Alytė.

projektas.
Prieš pietus S.Obelevičiaus lau-

kė Anykščių Vadovų klubo svei-
kinimas ir nedidelis darbas. Gam-
tininkas meras  iš Vadovų klubo 
dovanų gavo buką, kurį sodino 
po savo kabineto langais. Prieš 
šią procedūrą vicemeras Dainius 
Žiogelis, nežinia - rimtai ar juo-

Anykščių turizmo klasterio atstovų siurprizas merui jubiliejaus 
proga - Lajų take surengta paroda ,,Sigutis ir Šilelis“.

kais, pasakojo, kad bukas įsodin-
tas į tą pačią vietą, kur dar pernai 
žaliavo liepa, kuri ,,dėl STT pasi-
klausymo įrangos nudžiūvo“. 

,,Buką dovanojame todėl, 
kad meras ir jo komanda nėra 
aštrūs“, - įteikdamas sodinuką 
kalbėjo Vadovų klubo vadovas, 
mero patarėjas Dalis Vaiginas. 
S.Obelevičius akimirksniu ,,per-
metė kamuoliuką“. ,,Šis bukas 
yra raudonlapis, o vicemeras yra 
socialdemokratas“, - augalą pa-
vaduotojui ,,perdovanojo“ kon-
servatorius meras. O prasidėjus 
kalboms apie tai, ar augalas bus 
pažymėtas lentele, kurioje būtų 
nurodyta, kokia proga jis paso-
dintas, S.Obelevičius sakė, kad 
nėr kur skubėti, palauks, kol ant 
savivaldybės administracijos 
pastato atsiras jam skirta memo-
rialinė lenta.     

,,Neužleiskit kabineto jokiems 
bitininkams“, - sveikindamas 
S.Obelevičių linkėjo vienas vers-
lininkas.

Po buko sodinimo ceremonijos 
buvo pasveikintas ir verslininkas 
Vygantas Šližys. Jis gimė tą pačią 
dieną, kaip ir S.Obelevičius, tik 
ketveriais metais vėliau.

S.Obelevičius Anykščių rajo-
ne gyvena nuo 1988-ųjų. Nuo 
1995-ųjų jis Anykščių rajono 
tarybos narys. 2003-2007 m. ir 
2015-2019 m. jis buvo Anykščių 
rajono vicemeras, 2007-2015 m. 
ir nuo 2019-ųjų - meras.  

Vadovų klubo dovanotą medį sodino pats meras Sigutis Obelevičius.  

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir verslininkas Vygan-
tas Šližys gimę tą pačią rugpjūčio 2-ąją, tik skirtingais metais.
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Bažnyčioje ilsisi galinga LDK 
giminė

Nesvyžiaus Dievo Kūno jėzui-
tų bažnyčia, kurią  XVI a. pastatė 
Kristupas Radvila Našlaitėlis, yra 
viena pirmųjų barokinių bažnyčių 
LDK, bet jos fasade yra ir renesan-
so architektūros bruožų, 

Čia palaidoti ir 72  nekarūnuotais 
Europos karaliais vadinti Radvilos, 
tarp jų ir pats Radvila Našlaitėlis. 

Geriausiai šį Radvilą žinome iš 
jo knygos ,,Kelionė į Jeruzalę”. 
Radvila Našlaitėlis šią pravardę, 
manoma, gavo iš karaliaus Sta-
nislovo Augusto, kuris esą aptikęs 
rūmuose verkiantį mažąjį Kristupą 
ir pavadinęs jį vargšu našlaitėliu.  
Radvilos Našlaitėlio lenkiškai pa-
rašytą, o 1601 metais pirmą kartą 
lotyniškai išleistą knygą su malo-
numu prieš keletą metų perskaičiau 
ir, prisipažinsiu, jos stilius man 
pasirodė nepasenęs ir smagus. Tik 
juokiausi, kad visais laikais vyrai 
buvę jautrūs moterų ašaroms. Ra-
dvila, į Jaruzalę aplankyti Kristaus 
Kapo išvykęs iš Venecijos, apraši-
nėja ne tik šventas vietas, rytietiš-
kus turgus,   papročius ir pavojus, 
bet ir pasakoja, kaip sušelpė vieną  
bėdoje atsidūrusią lenkę. 

1582-1584 metais Radvila Naš-
laitėlis buvo nukeliavęs ne tik į Je-
ruzalę, bet aplankė Siriją, Egiptą.

Nesvyžiaus bažnyčią ankstų rytą 
plovė rusiškai kalbančios patar-

(Pabaiga. Pradžia Nr. 53/9343)
Kokia yra Baltarusija, geriau supratau Nesvyžiuje.
Iki šio Radvilų miesto nuo Klecko - apie dvidešimt kilometrų.  Nesvyžiuje vos kelioms valandoms 

sustojome grįždami namo. Buvo pakeliui.  Ekskursuoti po Baltarusiją ilgiau neturėjome laiko. Pro-
gramoje  buvo įrašyta, kad šalį turime palikti iki 18 valandos. 

Priminsiu, kad Baltarusijoje lankiausi drauge su Anykščių rajono savivaldybės delegacija, kuri 
vyko į su Anykščiais susigiminiavusį miestą - Klecką.

Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai

nautojos, tačiau kai pasakėme, kad 
esame iš Lietuvos, moterys leido  
pafotografuoti ir parodė antkapinę 
epitafiją Radvilai Našlaitėliui. 

Bažnyčioje nusipirkau rusišką 
knygelę apie Nesvyžių. Patarnau-
toja neturėjo rublio grąžos, aš nu-
mojau ranka, tačiau moteris mane 
pasivijo su lapeliu ir liepė ant jo 
užrašyti vardą mirusiojo, už kurį, 
laikydamas Šv. Mišias, kunigas 
pasimelsiąs.

Išliko unikalūs herbai

Strimagalviais (laiko būtų buvę 
kiek daugiau, jeigu nebūtume (arba 
aš nebūčiau)  geram pusvalandžiui 
įstrigusi vaistinėje, užlėkėme į Ra-
dvilų valdytus Nesvyžiaus rūmus. 

Šiuos bastioninio tipo rūmus, 
kuriuos juosiantys kanalai puolant 
priešams būdavo pripildomi van-
dens, statyti pradėjo taip pat Ra-
dvila Našlaitėlis, o Radvilos juose 
rezidavo iki pat tarybų valdžios 
pasirodymo. 

Rūmai yra UNESCO pasaulinio 
paveldo objektų sąraše. 

Rūmai milžiniški, atkuriami iš 
naujo, originalių eksponatų nėra 
daug, tačiau atidengtos XVIII a. ta-
pytos freskos – iki tol manyta, kad 
sieninė tapyba Baltarusijoje buvusi 
tik bažnyčiose, tačiau nuskutus ke-
lis dažų sluoksnius restauratoriams 
atsivėrė įspūdingos freskos pasau-
lietine tematika. Rūmuose ant mil-

žiniškų židinikų yra išlikę unikalūs  
Radvilų herbai. Rūmų restauravi-
mas nebaigtas, tačiau pamatyti Ra-
dvilų pokylių salės lubų prabangą, 
mozaikines grindis, balto marmuro 
salių kolonas tikrai verta. 

Nesvyžiaus pilis esą tuneliais  
buvo sujungta su Miro miestu

Archeologams iki šiol nepavyko 
surasti požeminio 35 kilometrų il-

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

gio tunelio, jungusio Nesvyžių su 
kita Radvilų pilimi - Miru. Apie 
šiuos tunelius tyrinėtojams pasa-
kojo Elžbieta Radvilaitė, Nesvy-
žiuje gyvenusi iki 18 metų. Tačiau 
esu skaičiusi, kad kažkokie tuneliai 
Nesvyžiuje vis dėlto buvo atkasti, 
bet užkonservuoti.

Nesvyžiaus - Olykos Radvilos 
yra vienintelė iki šiol išlikusi gy-
vybinga įtakingiausios LDK didi-
kų giminės šaka. Biržų – Dubingių 

Radvilų šaka baigėsi XVII amžiu-
je. 

Prie Nesvyžiaus  rūmų parda-
vinėjami magnetukai su Vyčiu ir 
Baltarusijos vėliava. Pakalbintas 
baltarusis džiaugėsi, kad mes iš 
Lietuvos, kad mus jungia bendras 
simbolis, ir sakė tikintis, kad atei-
siąs laikas, kai vėliavos ant magne-
tuko neliks, o Vytis bus visuomet.

Įspūdingos Nesvyžiaus baž-
nyčios lubos 1752 metais de-
koruotos K. D. Heskio ir jo 
sūnų.

Nesvyžiaus Dievo Kūno baž-
nyčios kupolas. Jį projektavo 
jau kitas jėzuitų architektas 
Džiuzepė Brizio.

XVI a. italo, jėzuito architekto Džiovanio Marijos Bernardonio suprojektuota Nesvyžiaus Dievo 
Kūno bažnyčia yra renovuojama. Raudonas varpinės bokštas - gynybinės miesto sistemos dalis.

Centriniame bažnyčios altoriuje - Radvilų dvaro dailininko Ksa-
vero Dominyko Heskio paveikslas ,,Paskutinė vakarienė”.

(Nukelta į 12 psl.)

Epitafija Kristupui Radvilai 
Našlaitėliui, išsilavinusiam 
žmogui, Europoje studijavu-
siam geografiją ir mediciną.
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spektras

Sporto centras turi trenerį, bet 
neturi žirgo

Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras išlaiko žirginio sporto trene-
rio etatą. Tas etatas ,,pririštas“ prie 
personalijos - sporto centro treneriu 
dirba Stasys Uogela. Kadangi spor-
to centras neturi savo žirgų, treneris 
neišvengiamai turi dirbti ir privačia-
me klube. S.Uogela anksčiau dirbo 
su ,,Vilarto“ žirgais, dabar grįžo į 
brolio Virginijaus Uogelos klubą 
,,Origonas“. 

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Ž.Ovsiukas 
,,Anykštai“ aiškino, kad jo įstaigai 
priskirta žirginio sporto veikla yra 
iš esmės keista. 

Pasak direktoriaus, Lietuvoje yra 
tik dvi valdiškos įstaigos, kurios 
užsiima žirginiu sportu: viena jų - 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras. 

,,Hipodromą planavo mums per-
duoti, bet kol kas neperdavė. Jis 
vis dar yra savivaldybės balanse. 
Jeigu privers sporto centrą perimti 
hipodromą, turėsime atsisakyti kitų 
sporto bazių. Kokiomis lėšomis 
mes galime hipodromą ekploatuoti? 
Sporto centrui finansavimo niekas 
nedidina, atvirkščiai - jis yra maži-
namas“, - aiškino Ž.Ovsiukas. 

Tiesa, sporto centras į savo ba-
lansą jau priėmė prieš pat ,,Bėk 
bėk, žirgeli“ atvežtas žirginio spor-
to kliūtis. Taigi dabar sporto centras 
turi trenerį, sportininkus ir kliūtis, 
bet neturi žirgų. Ž.Ovsiukas kal-
bėjo, kad žirginiam sportui būtinas 
žirgo ir sportininko duetas, o žirgo 
kaina per vienas varžybas gali iš-
augti kelis kartus ir jis tuoj pat gali 
būti parduotas. 

Abejoja, ar žirgininkai gali 
susivienyti

Žirginio sporto klubo ,,Vilartas“ 
vadovė V.Veršulienė, kalbėdama su 
,,Anykšta“ sakė, kad rekonstruotas 
hipodromas yra sena jos svajonė. 
,,Prašau, jog organizuotų žirginio 
sporto klubų atstovų susitikimą. Ta-

Apie ,,bačką“, keistus parašus 
ir trenerio etatą

čiau niekas jo neorganizuoja, mums 
nesiūlo jokių sąlygų. Atrodo, kad 
Ž.Ovsiukui žirginis sportas visai 
nerūpi“, - kalbėjo V.Veršulienė. Ji 
sakė, kad būtų logiška, kad savival-
dybė inicijuotų Viešosios įstaigos 
steigimą, kurios dalininkais taptų 
visi Anykščių žirginio sporto klu-
bai ir galbūt Anykščių savivaldybė. 
,,Manau, kad mes galime sėsti prie 
bendro stalo ir susitarti“,  - aiškino 
V.Veršulienė.

Tačiau kito klubo (,,Origonas“) 
vadovas V.Uogela neslėpė, kad tarp 
Anykščių žirgininkų perbėgo ne 
viena juoda katė, o visas kačių bū-
rys. ,,Buvome šnekėtis. Bet šnekė-
jome daugiau vieni apie kitus, o ne 
apie hipodromą. Kiekvienas klubas 
žiūri tik savęs ir D.Žiogelis šią situ-
aciją žino“, - aiškino V.Uogela. Jis 
sutiko, kad savivaldybės lėšomis fi-
nansuojamas trenerio etatas taip pat 
yra žirgininkų nesutarimo objektas, 
tačiau aiškino, kad jo brolis Stasys 
iš ,,Vilarto“ ne pabėgo, o buvo iš-
vytas. 

Panašu, kad į savivaldybės fi-
nansuojamus trenerių etatus gali 
pretenduoti V.Veršulienės dukra ir 
V.Uogelos sūnus, o tai dar labiau di-
dina įtampą tarp sporto klubų. ,,Kol 
buvo Stasys pas juos ir buvo jiems 
reikalingas, buvo viskas gerai. Da-
bar vėl intrigos“, -  klubų vienybės 
perspektyva tikėti nebuvo linkęs 
V.Uogela.

Įžvelgia klaidas

Vicemeras D.Žiogelis pakrau-
pęs, kad tiekėjai atvežė dėvė-
tą ,,bačką“ už 20 tūkst. eurų. O 
V.Veršulienė ,,Anykštai“ kalbėjo, 
kad, jos įsitikinimu, tai apskritai 
nelogiškas pirkinys. Norint hi-
podromą paruošti varžyboms, jį 
reikia įmirkyti tiek, kad rankomis 
paspaudęs dangą jaustum vandenį, 
o dviejų kubinių metrų talpa, ko-
kia buvo nupirkta, atsibos vandenį 
vežioti. ,,Tik gręžinys gali išspręs-
ti problemą“,  - aiškino žirginio 
sporto specialistė. Jos įsitikinimu, 
už 15 tūkst. eurų kainavusias kliū-
tis Anykščių savivaldybė gerokai 
permokėjo, o pluošto sluoksnis, 

kuriuo padengtas hipodromas, yra 
per storas. ,,ėjau, sakiau, nebepil-
kit, geriau sandėliuokit. Dalį jo iš-
pustys, paskui reikės papildyti, bet 
niekas manęs neklausė“, - kalbėjo 
V.Veršulienė.

Ž.Ovsiukas ,,Anykštai“ aiški-
no, kad pats nedaug apie hipo-
dromų įrengimą suprantąs, tačiau 
V.Veršulienė - ne vienintelė žirgi-
nio sporto specialistė Lietuvoje: 
kaip įrengti hipodromą, kokia jam 
reikalinga įranga, konsultuotasi su 
profesionalais. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktorius 
gynė ir ,,bačkos“ idėją. Pasak jo, 
,,bačka“ yra tik dalis prietaiso ir 
kainos dedamojoje esminės dalies 
ji nesudaro.    

Kaip atsirado Ž.Ovsiuko 
parašai?

Iš ,,Anykštos“ išgirdęs, kad hi-
podromo projekte dažnai minima 
jo pavardė, Ž.Ovsiukas tvirtino, 
kad jis į šią veiklą įtrauktas tik dėl 
,,geros širdies“. ,,Na ne mūsų tai 
projektas. Manęs prašė konsulta-
cijų, aš ieškojau, kas supranta, nes 
pats nedaug apie žirginį sportą iš-
manau“, - tvirtino Ž.Ovsiukas.

Vicemerą D.Žiogelį taip pat ste-
bina, kodėl jis netikėtose vietose 
randa Ž.Ovsiuko parašus. ,,Net 
ant sąkaitų Ž.Ovsiuko parašai“, - 
stebėjosi D.Žiogelis. O Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektorius  tikino, kad kartais rašė-
si, net, regis, ant neesminių raštų. 
,,Supratau, kad visiems buvo visko 
baisu. Buvome atėję iki tokio ly-
gio, kad kai kažkas paklausia ta-
vęs nuomonės, tai ją pasakęs turi 
pasirašyti, kad taip pasakei“, - sakė 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
direktorius.

Jis aiškino, kad kai prieš ,,Bėk 
bėk, žirgelį“ šventę teikėjai atvežė 
kliūtis, jam paskambino iš savi-
valdybės administracijos Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus ir paprašė 
išsikrauti pirkinį. ,,Išsikrovėme... 
Visa laimė, kad atsisakiau priimti 
tą nelemtą ,,bačką“. Nes kai vėl pa-
skambino iš to paties skyriaus, sa-
kiau - gerai, padėsim iškrauti, bet 
pirkinį apžiūrėkit ir priimkit patys. 

Iš kur aš žinau, kokia ta ,,bačka“ 
turi būti, kokią ją savivaldybė už-
sakė“, - kalbėjo Ž.Ovsiukas. 

,,Nesuprantu aš jo pozicijos“

Buvęs Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktorius 
A.Gališanka, ,,Anykštos“ paklaus-
tas, kodėl į neaiškų žaidimą įvėlė 
Ž.Ovsiuką, tvirtino, kad pastarojo 
elgesys yra keistas. ,,Jis sako, kad 
apie žirginį sportą nieko nesupran-
ta? O kas tada supranta? Ž.Oviukas 
yra Lietuvos žirginio sporto federa-
cijos valdybos narys. Ar jį ten kas 
per prievartą paskyrė? Ž.Ovsiuko 
prašėme, kad jis parengtų hipo-
dromo Viešųjų pirkimų technines 
specifikacijas. Ko kito, jeigu ne 
federacijos valdybos nario, turėjo-
me to prašyti?“ - retoriškai klausė 
A.Gališanka.

Ir A.Gališanka, ir V.Veršulienė 
,,Anykštai“ sakė, kad žiemomis 
hipodromą galima paversti čiuo-
žykla. Pasak buvusio administra-
cijos direktoriaus, bet kurio sporto 
objekto galima ,,kratytis“, moty-
vuojant, kad jis yra per brangus.  
Ž.Ovsiukas vardijo, kad jo įstaigai 
jau primestas visas miesto parko 
aikštynas ir po miestą išbarstyti 
treniruokliai, nors sporto centras 
tiesiogines veiklas riedučių trasoje 
vargu ar gali net teoriškai atlikti.     

Tariasi su ,,Senukais“

Vicemerui D.Žiogeliui hipodro-
mo projektas atrodo gigantomaniš-
kas. ,,Panašu į amfibijos pirkimą. 
Ar į tuos pačius teniso kortus... Na, 
įrengė, gražu. O kas jais naudoja-
si?“ - sakė D.Žiogelis.

Jis teigė, kad Anykščių savival-
dybė bando derėtis su ,,Harmony 
Park“, kurį valdo verslo milžinė - 
,,Senukų“ prekybos įmonė. Galbūt 
200 ha poilsio ir pramogų parką 
Prienų rajone turintys verslininkai 
imsis ir Niūronių projekto.

,,Mūsiškiai norėdami pasinau-
doti Niūronių hipodromu tokiu 
atveju mokės investuotojams pini-
gus“, - koks yra investuotojų pri-
traukimo esminis trūkumas, sakė 
A.Gališanka. 

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis mano, jog hipodro-
mo projektas yra gigantomaniškas.

(Atkelta iš 3 psl.)

Anykščių kūno kultūras ir sporto centro direktorius Žilvinas Ov-
siukas džiaugiasi, kad nevažiavo priimti ,,bačkos“.

Gaisrai. Rusija intensyvina kovą 
su Sibire liepsnojančiais didžiuliais 
gaisrais, bet jų apimtas plotas dar 
padidėjo, ypač sunkiai pasiekiamose 
teritorijose, penktadienį pranešė tar-
nybos. Iki penktadienio vidurnakčio 
Maskvos laiku gaisrai Sibire buvo iš-
deginę iš viso 3 012 082 hą teritoriją, 
nurodė aviacinės miškų apsaugos tar-
nyba „Avialesoochrana“. Agentūra 
taip pat informavo, kad per pastarąją 
parą buvo užgesinti 25 miškų gaisrai, 
kurių bendras plotas – daugiau kaip 
6,8 tūkst. hektarų. Vis dėlto atokiose 
ir sunkiai pasiekiamose teritorijose, 
kuriose gaisrai negesinami regioni-
nių tarnybų sprendimu, išdegę plotai 
per parą padidėjo 56 tūkst. hektarų. 

Sulaikė. Sostinės oro uoste ke-
tvirtadienį sulaikyta teisėsaugos ieš-
koma lietuvė, penktadienį pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). Vilniaus oro uoste nusilei-
do iš Maltos atskridęs lėktuvas. Čia 
dirbę pasieniečiai jau turėjo infor-
macijos, kad orlaivyje yra nemalo-
numų su teisėsauga turinti 25 metų 
lietuvė. Dokumentus tikrinę parei-
gūnai nustatė, kad Maltoje nuolat 
gyvenančios moters paiešką birželio 
pabaigoje paskelbė Vilniaus policija. 
Ji įtariama nusikaltimo padarymu. 
Pasieniečiai keleivę sulaikė ir prista-
tė į oro uosto užkardos tarnybines pa-
talpas. Tą pačią dieną ieškomoji per-
duota atvykusiam sostinės policijos 
konvojui. Šiemet VSAT pareigūnai iš 
viso sulaikė 1153 asmenis, kurių dėl 
įvairių nusikaltimų ir nusižengimų 
ieškojo Lietuvos ir užsienio valstybių 
teisėsaugininkai.

Nafta. Rusija naftos bei dujų kon-
densato per septynis šių metų mėne-
sius išpumpavo 2 proc. daugiau nei 
prieš metus – 325,01 mln. tonų (vidu-
tiniškai 11,24 mln. barelių per parą), 
pranešė Energetikos ministerija, rem-
damasi išankstiniais duomenimis. 
Gavyba praėjusį mėnesį, palyginti su 
pernai liepa, sumažėjo 0,6 proc. iki 
47,15 mln. tonų (vidutiniškai 11,15 
mln. barelių per parą). Praėjusį mė-
nesį, kaip ir ankstesnįjį, Rusija vykdė 
įsipareigojimą OPEC+ šalių klubui 
dėl vidutinės gavybos neviršijimo 
11,17 mln. barelių per parą. Rusijos 
naftos eksportas už NVS ribų sausį-
liepą išaugo 5,7 proc. iki 143,53 mln. 
tonų (vidutiniškai 4,96 mln. barelių 
per parą), o vien tik liepą – 6,1 proc. 
iki 21,27 mln. tonų (5,03 mln. barelių 
per parą). Eksportas į NVS šalis šie-
met sumenko 6,7 proc. iki 9,81 mln. 
tonų. Visas šis kiekis atiteko Baltaru-
sijai. 2018-aisiais, palyginti su 2017 
metais, naftos gavyba Rusijoje pa-
augo 1,7 proc. iki 556 mln. tonų, jos 
eksportas už NVS ribų – 0,3 proc. iki 
240 mln. tonų.

Algos. Įsigaliojus prievolei įmo-
nėms darbo skelbimuose nurodyti 
algos dydį ar intervalus, verslas į 
tai atsižvelgti neskuba, rašo 15min.
lt. Valstybinė darbo inspekcija pripa-
žįsta neturinti nei išteklių, nei tikslo 
už tai bausti – jei bus skundai ar rimti 
pažeidimai, bus prašoma ištaisyti. 
Portalui įvertinus 100 atsitiktinių 
naujų darbo skelbimų, 68 jų vis dar 
buvo be nurodyto darbo užmokes-
čio, 8 darbdaviai nurodė konkrečias 
algas, o kai įmonės nurodė algą nuo 
tam tikros sumos, neminėdami viršu-
tinių lubų, arba nubrėžė platų inter-
valą. Pasitaikė atvejų, kai bendrovės 
atlyginimo nenurodė, bet pateikė 
nuorodą į internetinę svetainę, kur 
viešinamas vidutinis darbo užmo-
kestis. 

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Skaistaveidė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Mėlynoji planeta 2. 
Gelmės 
12:55 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas. 
Triukšmingas sugrįžimas 
13:50 Mis Marpl 4/2 s. Žudyti 
lengva. Mis Marpl 4 N-7. Žudyti 
lengva 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
22:50 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus N-7.
00:35 Ekspromtas N-14

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Monstrai prieš ateivius” 
08:15 “Riterių princesė Nela” 
08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:15 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 Beprotiškiausios melodi-
jos. Nuotykiai tęsiasi 
11:25 Kapitonas Zumas 
13:10 Nelydimi nepilnamečiai 
15:00 Pamišę dėl šokių N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Transformeriai. 
Paskutinis riteris N-7. 
22:30 Angelai ir Demonai N14. 
01:15 Šmėklų namai S. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Pinokis” 
13:15 “Paauglių paplūdimys 
2” N-7
15:40 “Mylinčios širdys” N-7
17:25 “Už Kaukazo”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – 

Suomija.
21:30 “Įniršis” N-14
00:10 “Iksmenai. Pradžia. 
Ernis” N-14 (kart.)

06:30 Lietuvos galiūnų čempio-
nato atrankinis etapas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Geriausi šuns draugai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Ekstremalūs išbandy-
mai” 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
16:50 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
17:50 “Nusikaltimų miestas” 
N-7. 
18:20 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:50 “Juodasis sąrašas” N-7. 
22:50 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
VI” N14. 
23:50 Snaiperis. Palikimas (k) 
N14. 
01:40 Išleistuvių naktis (k) 
N14. 

07:10 “Akloji” (k) 
07:40 “Pragaro katytė” 
08:40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7. 

09:40 “Tėvas Motiejus” N-7. 
10:55 Už vaikystę. 
11:25 “Būrėja” (k) 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Džinas Italijos pakran-
tėje” 
13:00 “Laukiam svečių su 
Reičele Alen” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. N14. 
23:05 Pumų medžioklė S. 
00:55 Uodega vizgina šunį (k) 
N-7. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gera muzika gyvai. 
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
09:00 Misija: Vilnija. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Kunigaikštis Butautas 
– pirmieji Gediminaičių pėdsa-
kai Čekų žemėse. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Neribotos žmogaus 
galimybės 
13:00 Stop juosta.

13:30 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. 
15:30 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika 
15:45 Šventadienio mintys. 
16:10 Mokytojų kambarys.
16:35 Mokslo sriuba. 
17:05 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 
19:40 Dauntono abatija 4 N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
22:00 Tarptautinis Klaipėdos 
violončelės festivalis 2019. 
Koncertas „Violončelės pro-
tėviai“.
23:10 Deimantai amžiams 
N-14. (kart.).
01:05 Antikvariato paslaptys 
9. Atsisveikinimo žinutė N-7. 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Azija iš paukščio skry-
džio” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Azija iš paukščio skry-
džio” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” N-7

20:00 “Žinios”. 
20:50 “Sportas”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Kanadoje.
23:00 “Bado žaidynės” N-7 
(kart.)
01:45 “Mančesteris prie jūros” 
N-14 (kart.)

06.20 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
06.40 Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte. Laura 
Bartkevičiūtė– Rumbešt. 
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 2019m. „Formulės-1“ 
čempionato Vokietijos GP 
apžvalga
10.00 Šiandien kimba..
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai 
2. N. Oželytė. Pokalbiai. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai 
10. D.Filmanavičiūtė. Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane”N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 „24/7”. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai 
7. Lavrinovičiai. Pokalbiai. 
00.05 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus 
N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7. 
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Kvailių apsauga N-7. 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Maisto kelias”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
13:30 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Plėšikai” N-14
00:10 “Kaulai” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:35 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7.
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:30 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:25 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:25 “Ekstrasensų mūšis” 
(k)N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Stalingradas N14. 
23:35 Tuk tuk (k) N14. 
01:30 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

07:00 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 

N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Mergina iš Džersio N-7. 
23:10 “Amžina meilė” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šokio ir gyvos violonče-
lių muzikos spektaklis „Bolero 
– Extended“. (kart.).
07:05 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Kunigaikštis Butautas 
– pirmieji Gediminaičių pėd-
sakai Čekų žemėse. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Sofija ir 
Marija Ivanauskaitės.
12:15 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida.
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Dauntono abatija 4 N-7.  
(kart.).
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Sofija ir 
Marija Ivanauskaitės. (kart.).
19:15 Holokausto pabėgimo 
tunelis N-7. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Karalių pamaina. 
23:15 Kissingeris 
00:55 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai”. 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14

23:00 “Paktas 2” S
00:55 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 „24/7”. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 9. H. Mackevičius. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. “Formulės-1” 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika “Verslo genas”.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika “Verslo genas”.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 2019 m. “Formulės-1” 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7. 
12:00 Stilius.. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris”
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Skolos kaina N14. 
00:35 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Tiksinti bomba” N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “Legendos” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:40 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7.
08:35 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7.
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Slaptas planas N14. 
22:55 Stalingradas (k) N14. 
01:20 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:00 “Žvėrelių būrys” 
14:25 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
14:50 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 

15:50 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” 
N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Žaliasis žmogus 
N-7. 
23:10 “Amžina meilė” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiaze tik merginos. 
(kart.).
07:15 Mano tėviškė. Sofija ir 
Marija Ivanauskaitės. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Lietuvos mokslininkai. 
Archeologas Vladas Žulkus. 
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Antanas 
Juška ir Kazimieras Būga.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 „Eurovizija 2019“. 
Nacionalinė atranka. (kart.).
15:10 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika  (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 

Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. 
18:30 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:15 Černobylis, Fukušima. 
Gyvenimas po katastrofos 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos. Mano 
širdis grįžta į Cilertalį 
23:00 Putinas amžinai? 
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Transporteris” N-7
22:55 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:00 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės 
ten. Pokalbiai 10. 
D.Filmanavičiūtė. 
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Šviesoforas” N-7.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina 
geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Detonatorius N14. 
00:25 “Juodasis sąrašas” N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
11:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Patrulių zona” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:05 “Kaulai” N-14

06:45 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:40 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:35 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:35 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Kario kumštis N14. 
22:50 Slaptas planas (k) N14. 
00:45 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 

16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VII. Prastos naujienos 
N-7. 
23:10 “Amžina meilė” N-7. 
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:05 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.).
07:15 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai  (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir Simonas 
Daukantas.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Holokausto pabėgimo 
tunelis N-7. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Rimantas Kmita. 

15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir Simonas 
Daukantas. (kart.).
19:15 Nuotraukos iš Mėnulio 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Karas N-14. 
23:30 Mano draugas Borisas 
Nemcovas 
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Bėgantis taikinys” N-14
23:00 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:20 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 „Pamiršk mane” N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
N-7.
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Baudėjas N14. 
01:00 “Juodasis sąrašas” N-7. 
04:20 Programos pabaiga.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Nesunaikinamieji” 
N-14
00:05 “Kaulai” N-14

06:20 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:15 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:10 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:10 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:10 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:10 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Akloji zona” N-7. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Aurora. Operacija 
“Likvidavimas” N14. 
22:55 Kario kumštis (k) N14. 
00:45 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” (k) 
10:35 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sugrįžimas į salą” (k) 

N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Bloga žemė 
N14. 
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:15 ...formatas. Poetas 
Rimantas Kmita. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Leksė xir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės 
(kart.).
08:15 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Černobylis, Fukušima. 
Gyvenimas po katastrofos 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela. 
15:40 Detektyvė Miretė 

15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Choro dirigento, kom-
pozitoriaus Liongino Abariaus 
90-mečiui. Legendos. 
18:45 Choro dirigento ir kom-
pozitoriaus Liongino Abariaus 
jubiliejinis vakaras. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Šeimos intrigos N-14. 
23:30 Legendos. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Beždžionių planeta” 
N-7
23:30 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:45 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“N -7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Šeimininkė“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 N-7.
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių šou 
„Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
N-7.
22:40 Hobitas: Smogo dykynė 
N-14. 
01:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar”N-7. 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Bjaurusis ančiukas 
Niujorke” 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Mirties lenktynės N14. 
23:10 Slėgis N14. 
01:00 Įtėvis N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Paslaptingas gyvenimas” 
N-7
12:00 “Svotai” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Ledynmetis” N-7
21:05 “Paskutinį kartą Vegase” 
N-7
23:20 “Mačetė žudo” S
01:30 “Tiksinti bomba” N-14 
(kart.)

06:10 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:05 “Pragaro virtuvė” (k) N-7 
08:00 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:00 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7. 
10:00 “Kobra 11” (k) N-7.
11:00 “Ekstrasensų mūšis” N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7.
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imtynės” 
N-7.  
21:30 Įkaitų krizė N14. 
23:20 Aurora. Operacija 
“Likvidavimas” (k) N14. 
01:10 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Meilės sparnai” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) N-7. 
13:10 “Ponas Bynas” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:00 “Žvėrelių būrys” 
14:25 “Džekio Čano nuotykiai” 
14:50 “Sugrįžimas į salą” (k) 
N-7. 
15:50 “Svaragini. Amžina drau-
gystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:00 “Sugrįžimas į salą” N-7. 
21:00 “Nebylus liudijimas” N14. 
23:15 Nerūpestingas keliautojas 
N14. 
01:10 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
(kart.).
07:10 .formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės  
(kart.).
08:15 Euromaxx. (kart.).
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška.
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Neribotos žmogaus gali-
mybės (kart.).
14:30 Nuotraukos iš Mėnulio 
(kart.).
15:25 .formatas. Poetė Giedrė 
Kazlauskaitė. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
16:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
19:00 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška. (kart.).

19:15 Dokumentinis filmas 
„2beLT. Kartu Amerikoje“. 
20:00 Šimtas. Trumpos istorijos 
apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kam plėšytis? N-14. 
22:30 Kristupo vasaros festiva-
lis 2016. Uždarymo koncertas. 
Monika Liu „I am“.
23:25 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“. 
00:50 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7
12:30 “Mikė” (kart.)
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė” N-14
01:00 “Transporteris” N-7 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
10.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
11.05 „Šeimininkė“ N-7.
12.10 „Bruto ir Neto” N-7.
12.40 „Pamiršk mane” N-7.
13.55 „Karo merginos“ N-7.
15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. Kunigas Rimantas 
Gudelis. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Šeimininkė“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. Kunigas Rimantas 
Gudelis. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.
00.30 „Gluchariovas“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:15 Mažasis princas N-7. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Nilas. Didingoji upė. 
Gyvybės gija dykumoje 
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos. Musonų 
srities salos
13:50 Džesika Flečer 8 
N-7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 
22:40 Antikvariato paslap-
tys. Žudanti aistra N-7. 
00:05 Hobitas: Smogo dy-
kynė N-14. (kart.).

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:30 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:55 “Monstrai prieš atei-
vius” 
08:25 “Riterių princesė 

Nela” 
08:55 “Tomo ir Džerio pa-
sakos” 
09:25 “Ogis ir tarakonai” 
10:00 “Ponas Bynas” 
10:25 Kas išgelbės Gulą 
12:05 Monte Karlas N-7. 
14:20 Mamos eina į trasą 
N-7. 
16:25 Naujokė N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Užburtoji Ela 
21:25 Ponas ir ponia Smitai 
N-7. 
23:50 Pagirių žaidynės S. 
01:25 Mirties lenktynės (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” (kart.)
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Sarila. Prarastoji 
žemė” N-7
13:05 “Nimės sala” N-7
14:55 “Sugrįžimas į Nimės 
salą” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Ilgai ir laimingai: 
Pelenės istorija” N-7

22:00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. 
Serbija – Lietuva.
00:00 “Aukšta klasė” S

06:05 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 2018 
m. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:45 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:15 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:45 “Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal” 
13:45 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:20 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
18:20 “Pavojingi kaimynai” 
N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Drąsiaširdis N-7. 
00:10 Demonų miškas N14.  

06:45 “Akloji” (k) 
07:15 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:15 “Tėvas Motiejus” 

N-7. 
10:35 “Būrėja” (k) 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7. 
21:00 “Likimo šešėlis” N-7. 
23:15 “Begėdis” S
01:25 Aeroplanas N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. 
Poliarinio rato rokas. 
Gyvybinga Islandijos muzi-
kinė scena 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Jules Massenet. 
Opera „Manon“. 
14:10 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
15:50 Euromaxx. (kart.).
16:20 Klauskite daktaro 
17:10 Stilius 
18:05 Istorijos detektyvai
18:50 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.).

19:20 Dauntono abatija 4 
N-7. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai
21:00 Gyvenk ir leisk mirti 
N-14. 
23:00 Tyli Madrido nakties 
muzika. 
23:45 ARTS21. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios 
atostogų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Azija iš paukščio 
skrydžio” (kart.)
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
12:55 “Didieji senovės sta-
tiniai” 
14:00 “Išlikimas” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Neištikimybė” N-14
00:10 “Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Konstantinas Pileckas“ 
. 
07.55 TV Europa pristato. 
Vyrųšešėlyje 30. Marija De 
Neri - Oginskienė . 
08.30 TV Europa pristato. 
Vyrųšešėlyje31. Padangių 
moterys. 
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. Psichologė 
Aušra Kurienė. 
11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 3. M. Katleris. 
12.00 „Inspektorius Luisas“ 
N-7.
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 11. E. Dragūnas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane” N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas” N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. Kriminalinės paslaptys 
su K. Krivicku. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai 10. 
D.Filmanavičiūtė. 
00.05 „Karo merginos“ N-7.

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotu-
vėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai 
išprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Birželio 29-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Upė“ teisingas atsakymas 
- VėDARIUKAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  47 skaitytojai. Tai anykštėnai 
B.Augulienė, R.Šulnienė, J.Mieželienė, A.Lunevičius, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, 
A.Kavolienė, E.Tamulėnienė, D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, A.Skaržauskienė, 
Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė ir O.Arienė;  V.Stazdienė, R.Puolis, D.Sudeikienė 
ir P.Ližienė iš Kavarsko; E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų;  
K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; V.Bėčienė, L.Ruša ir D.Rušienė 
iš Vilniaus; R.O.Deveikienė iš Mažionių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Šiaučiūnienė iš Mi-
tašiūnų, S.Steponavičienė iš Troškūnų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, M.Baltrūnienė iš 
Kuniškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, R.Vaiginytė iš Aknystų, 
J.Aukštakojienė iš Ukmergės, B.Raščiuvienė iš Surdegio, K.Rimkuvienė iš Antupių, 
T.Patumsienė iš Vikonių ir L.Dobrodiejienė iš Utenos.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Upė“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks A.JUKNONIENEI iš Rubikių. Pra-
šome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis ,,Baravykas“
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pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS

Tarp kasdienių dejonių, žiū, 
sušiauštoje Anykščių padangėje 
sučiulba negirdėtas paukščiukas! 
Išsiskleidžia ne tik parazitinis 
uosialapis klevas ar Sosnovskio 
barštis, bet ir vaisingos idėjos 
diegas! 

Štai atsirado jaunas vyru-
kas Deividas Dilys ir turistų 
išlepintam krašte pažėrė tiek 
naujų atrakcijų, kad nušluostė 
nosis turizmo verslo asams. Kas 
kurpė didingus europrojektus, 
kas galvas ant kaladžių guldė, 
kad provincija jau nurašyta, o 
vienas žmogus išvis niekų vertas 

Ar išlįs kupranugaris?..
– ir še…   

Dar viena graži naujiena 
– pagaliau kuriasi Anykščių 
bendruomenė. Ne ta, kurią jau 
keliasdešimt metų lipdo vis kitos 
valdžios (kai kas, sako, net dis-
ertacijas šia tema apsigynė…), 
ne ta, kuriai kvapą be perstogės 
pučia Pasaulio anykštėnų 
bendrija ir naujoji Naujų vėjų 
bendruomenė, o ta, kurią su-
vienijo, A. Baranausko žodžiais 
tarus, upela Švintoja!

Dar vakar būčiau tuo 
nepatikėjęs, ogi šiandien – 
tikiu. Bruzda, šurmuliuoja 
nepailstančios Irenos Vaitkienės 
ir kitų entuziastų judinamas 
Jurzdikas,  – nori bendrauti savo 
pašventupiuos, ir nors tu ką! O 
kitam krante net trys gatvės – 
Žvejų, Vienuolio ir Šviesos – pa-
sirodo, nėra abejingos paraleliai 
tekančiam Šventosios likimui ir 
savo prigimtinėms teisėms į ją. 
Jau žmonės visam mieste tikrai 
liūdi dėl be reikalo tai šen, tai 

ten sužalotos gamtos, nukirstų ar 
žadamų kirsti medžių, jau žmonės 
trokšta gyventi tokiame mieste, 
kurį verta mylėti ir globoti, 
saugoti.

Šis bendrystės, savo noru prisi-
imamos pilietinės atsakomybės 
pojūtis kelia ūpą ir drąsą, 
uždega vilties spindulį, jog bent 
jau kol būsime gyvi, niekas 
mūsų neužklos cementinėmis 
trinkelėmis: visą Lietuvą baigia 
užkloti, o štai mūsų Anykščių 
– ne… Nes mes – žali ir žavūs, 
kalvoti ir sraunūs, gyvybingi, 
kūrybiški! Nes mes jau nubu-
dome ir budriai stebime tai, kas 
dedasi aplinkui…

Vos pradėjęs domėtis, kiek, 
pvz., anykštėnų jau turi ar-
chyvuose atkasę savo gene-
ologinius medžius, archajiškas 
– bajoriškas, dvarininkiškas 
– šaknis su herbais ir titulais, 
netekau žado: šalia kokių 
puntukų ir stelmužių gyvename! 
Kodėl, būdami išgirtasis turistų 

rojus, savo svečiams rodome tik 
daiktus ir vaizdus, apeidami gy-
vas legendas, nesupažindindami 
su jomis?..

O kiek anykštėnų turi surinkę 
įvairiausių kolekcijų: nuo alaus 
skardinių, monetų, puodelių, 
atvirukų iki senųjų leidinių, 
raštuotų juostų, lovatiesių ir 
staltiesių, paveikslų, radijo 
imtuvų, mobiliųjų telefonų ir kt.. 
Kiek turto dusinam namuose, 
garažuose ir sodų nameliuose, – 
kaip ir patys žmonės, kol kas tos 
įdomybės vis dar nepakankamai 
vertinamos ir keliamos viešumon.

Branginti tai, kas sava, ką 
paveldėjome ir patys atradome, 
sukūrėme, negalvodami apie 
vienadienį populiarumą, aukštus 
postus ir honorarus…Gerbti 
žmones ne priešrinkiminėm 
deklaracijom, ne vien keliant 
valstybinę vėliavą, o kasdien 
pastebint, skatinant ir vertinant 
jų pastangas ir nuveiktus darbus 
krašto labui…

Eidami šiuo keliu, manyčiau, 
neišvengiamai prieitume prie 

dar vieno… Anykščių muziejaus! 
Tokio, kokį turi daugelis šalies 
rajonų ir miestų. Veikiančio 
nepriklausomai nuo orų, t. y. 
kiaurus metus. Su turiniu, o 
ne vien madinga forma, su 
nekintančiom, laiko pamatuotom 
vertybėm. 

Sporto veteranai jau senokai 
kalba apie Anykščių sporto 
šlovės ekspoziciją. Elektrifikaci-
jos žinovai ir vyndariai turi 
gražių intencijų supažindinti 
rajono svečius su savo sričių 
praeities egzotika. Pasaulio 
anykštėnai jau kelis dešimtmečius 
svajoja pristatyti talentingus 
Anykščių krašto vaikus. O kur 
eksponatai, saugomi fondų tam-
soje, senamiesčio ir piliakalnių 
iškasenos, jau minėtos kolekcijos? 
Pagaliau – kur dingo prasminga 
idėja įamžinti Anykščių žydų 
atminimą?

Visa tai galėtų puikiausiai 
sutilpti po vienu Anykščių krašto 
muziejaus stogu. Bet ar išlįs 
kada kupranugaris pro adatos 
skylutę?..

Anykštėnai pristatė knygas apie šaulius Simona STRAŽINSKAITĖ

Šeštadienį, liepos 27 dieną, Anykščių miesto šventės metu, L. ir S. Didžiulių viešojoje biblioteko-
je vyko Vilniaus universiteto dėstytojo, istorijos mokslų daktaro Norberto Černiausko ir Vytauto 
Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos nario, istorijos mokslų daktaro Mindaugo Nefo knygų 
pristatymai.

N. Černiauskas ir M. Nefas 
renginio metu buvo parengę klau-
simus vienas kitam ir knygos pri-
statymą pradėjo juokaudami, kad 
tai daro kartu, nes abu priklauso 
Šaulių sąjungai, yra kilę iš to paties 
miesto ir rašo apie tą patį - šaulius. 
Tačiau vyriškių knygos skiriasi. 
N.Černiausko knyga ,,Apie šau-
lius, riterius ir drakonus Lietuvoje“ 
(leidykla „Tikra knyga“) yra skir-
ta vaikams, o M. Nefo ,,Dvasios 
aristokratai“ (leidykla „Versus“) 
- monografija, kurioje pasakojama 
Lietuvos šaulių istorija iki 1940 
- ųjų metų, kaip ši organizacija, 
remdamasi savo lyderių idėjomis, 
siekė tapti lietuvių tautos ugdymo 
ir tobulinimo forma. Joje gausu fo-
tografijų, archyvinių dokumentų, 
taip pat figūruoja ir Anykščių kraš-
to šaulių istorija ir įvykiai. 

Paklaustas, kodėl M. Nefas savo 
knygos viršeliui pasirinko tokį nu-
sikamavusį šaulį su ant pakaušio 
atsmaukta kepure, istorikas atsakė, 
jog vertėtų pradėti nuo ambicijos. 
Anot istoriko, šių laikų visuomenė 
yra mažiau ambicinga negu tarpu-
kario metu. Vienas iš ambicingumo 
įrodymų – Šaulių sąjunga. Kai Lie-
tuva paskelbė nepriklausomybę, 
atsirado tokių žmonių, kaip Vladas 
Putvinskis, kurie ragino pertvar-
kyti visuomenę ir tapti dvasios 
aristokratais. Būtent todėl knygos 
viršeliui parinktas šaulys, keliantis 
pavargusią ranką, nepasiduodantis, 
atspindintis pačią Šaulių sąjungą, 
jos pakilimus ir nuosmukius iki 
1940-ųjų metų griūties.

N.Černiauskas smalsavo, ar 
M.Nefas, pats būdamas šaulys, ra-
dęs kokių nors kompromituojančių 

faktų apie Šaulių sąjungą, nenu-
sprendęs jų nuslėpti. Pašnekovas 
jam atsakė, kad nors pats ir yra šios 
sąjungos narys, knygą stengėsi na-
grinėti kaip įmanoma objektyviau, 
nevengė kritikuojančių klausimų, 
net juokavo, kad šauliai gali ant jo 
pykti už per didelį atvirumą, mat 
jis knygoje aprašo ir ne itin palan-
kias Šaulių sąjungai istorijas. 

Ši knyga yra išleista Šaulių są-
jungos šimtmečio metais ne at-
sitiktinai. Kai M. Nefas pradėjo 
studijuoti istoriją, jau buvo nu-
sprendęs rašyti apie šaulius, bet jį 
atkalbėjo dėstytojas. Tačiau  šaulių 
tema pasirodė tokia įdomi, kad jis 
nenorėjęs jos taip paprastai paleis-
ti, todėl ji tapo jau daktaro diser-
tacijos tyrimo objektu. M. Nefui 
nagrinėjant Šaulių sąjungos isto-
riją, ši vyrui pasirodžiusi sausa ir 

Knygas pristačiusius istorikus Norbertą Černiauską (karėje) ir Mindaugą Nefą (dešinėje) sveikina 
Antano Vienuolio progimnazijos direktorė Danutė Mažvilienė ir Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokytoja Jūratė Girnienė.

nuobodoka, todėl nusprendęs ją 
padaryti įdomesnę. 2017 metais 
apsigynęs daktaro disertaciją ir jau 
buvo pasirengęs leisti knygą, ta-
čiau nusprendęs leidimą atidėti iki 
Sąjungos šimtmečio, todėl knyga 
buvo išspausdinta 2019 m, likus 
savaitei iki tikrojo jubiliejaus, ge-
gužės 27 dieną. 

Mindaugas Nefas pasakojo, kad 
Europos istorijos kontekste tokio 
tipo organizacijos kaip Šaulių są-
junga nėra naujiena. Jų būta dau-
gelyje Europos šalių, tačiau jas 
valdė valstybė, priešingai nei Lie-
tuvoje. Mūsų šalyje šauliai renka 
savo vadą ir savo valdybą. Jie net 
dalyvavo kovose dėl nepriklauso-
mybės, Klaipėdos krašto prijungi-
mo procesuose. Tokia demokratinė 
sistema buvo išlaikyta iki 1935 m. 
Daugiau tokios stiprios sukarintos 
organizacijos Lietuvoje nebebuvo. 

Tarpukario visuomenės būta 
giliai religingos, todėl natūralu, 
kad ir šauliai buvo religingi, bet 
ne visuomet jie suspėdavo į mi-
šias. Kartais mišių metu jie užsi-
imdavo šaudymo pratybomis ir 
pokšėdami nervindavo kunigus. 
Tačiau tai nereiškia, kad kunigai ir 
šauliai nesutardavo. Juozas Tumas 
– Vaižgantas redagavo šaulių žur-
nalą „Trimitas“. Viskas veikdavo 
kaip socialinis tinklas, per pažin-
tis, žmonės vieni kitus įkvėpdavo 
prisijungti, kviesdavo prisidėti prie 
veiklos. Šiai sąjungai priklausė net 
Anykščių krašto rašytojas klasikas 
Antanas Vienuolis – Žukauskas.

Vilniaus universiteto istorikas 
N. Černiauskas atviravo, kad to-

kią mini svajonę visada turėjo, 
tačiau pats nebūtų ėmęsis ini-
ciatyvos, tik gavęs pasiūlymą 
susimąstė rimčiau ir, visą parą 
šiai minčiai neapleidus galvos, 
nusprendė priimti pasiūlymą. 
Vilniaus universiteto dėstytojas 
sakė, kad mėgindamas Šaulių są-
jungos istoriją padaryti įdomią ir 
vaikams, ją išplėsti, įpynė riterių 
ir drakonų motyvą. Jį įkvėpė ant 
stalo gulėjusi Vilniaus Universi-
teto istorijos fakulteto profeso-
riaus Rimvydo Petrausko knyga, 
kurioje rašoma apie riteriją Lietu-
voje, todėl pasitelkęs dramaturgi-
nę siužeto liniją Černiauskas savo 
knygą pradeda nuo riterių ir bai-
gia šauliais. Paskutinis knygoje 
minimas riteris – Ignas Šimulio-
nis, žuvęs prie televizijos bokšto. 
Tiesa, į klausimą,  kodėl šauliai 
jo knygoje važinėja paspirtukais 
ir valgo gruzdintas bulvytes, atsa-
kė paprasčiau. Istorikas sakė, jog 
taip yra paprasčiausiai dėl to, kad 
šiais laikais matė Vilniuje  paspir-
tukais važiuojančius šiuolaikinius 
šaulius. Istorikas teigė, kad sten-
gėsi rašyti taip, kad būtų įdomu 
skaityti ir suaugusiam, ir vaikui. 
Tiesa, buvo iškilę klausimų apie 
partizanų likimą. Autorius kon-
sultavosi su spaustuve, ar galima 
taip tiesiogiai imti ir kalbėti apie 
mirtį, apie tai, kad žmogus yra 
tiesiog nušaunamas. Knygelėje 
figūruoja ir Utenos krašto šauliai, 
pateikiamas net šaulių košės, ku-
rią ir pačiam autoriui prieš gerą 
dešimtį metų teko ir virti, ir ra-
gauti, kulinarinis receptas.

 

Į anykštėnų knygų pristatymą reikėjo atnešti papildomų kėdžių.
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Istorinės LDK žemės

Istorinėmis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėmis lėkėme 
pro Myrą, Lydą, Naugarduką. Pro 
pilis, etnografines žemes, kuriose, 
pasak akademiko Zigmo Zinke-
vičiaus, dar XIX a. buvo nemaža 
žmonių, kalbančių lietuviškai.  
Naugarduke gyveno mūsų ir len-
kų poetas Adomas Mickevičius 
( jis parašė tai, ką mokykloje at-
mintinai iškala kiekvienas lenkas 
- ,,Litwo  Ojcyzno....ty jestes jak 
zdrovie....“ (,,Lietuva, Tėvyne, tu 
man atstoji sveikatą“). Akademi-
kas neabejojo, kad ir pats iš bajorų 
kilęs A. Mickevičius taip pat kal-
bėjęs lietuviškai.

Kelio nuoroda žymėjo A. Mic-
kevičiaus aprašytojo Svitezio 
kryptį. Tik už kokių dvidešimties 
kilometrų telkšo  Svitezio ežeras.

 Į Naugarduką pušynais bent 
sykį

 Jeigu keliaut susiruoši,
 Ties Plužinais ristūnus pristab-

dyki,
 Žvilgterk į ežero grožį. 

Ten vandenų tyvuliavimu tyru
 Svitezis atima žadą,
Juosiamas žiedu juoduojančių 

girių,
Spindi lygesnis už ledą.

 Jeigu ateitum nakčia, kada juo-
das

 Ežero veidrodis guli,
 Žvaigždės danguj ir po vande-

niu, rodos,
 Ten ir čionai – po mėnulį.

 Ir nesuprasi, ar ežeras remias
 Stiklo paviršium į dangų,
 Ar tai dangus tau paklojo ant 

žemės
 Savąjį krištolą brangų.

(vertė Vladas Šimkus)

Šioje baladėje A. Mickevičius 
pasakoja, kaip  caro kariauną prie 
Svitezio pylimais sustabdę šio 
miesto gynėjai, nes saugojo Min-
daugo prašymu lietuvių sostinę 
Naugarduką.  Mickevičių vaikys-
tėje man deklamuodavo senelis...

Tačiau prie Svitezio ežero neuž-
sukome. 

Lauktuvės

Iš Baltarusijos, kaip paprotino 
anykštėnus ten  vežiojęs savi-
valdybės vairuotojas, laukuvių 
vežamos arba ,,tačkės“ su dviem 
ratais, arba čiobrelių sirupas nuo 
kosulio anūkams (dabar vaikams, 
nes išduosiu  paslaptį – šio ypatin-
go sirupo savo mažiesiems pirko  
jauni tėvai Tomas Tuskenis ir Dai-
nius Žiogelis). 

Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai

Vyrams išėjus į vaistinę, iš pa-
skos nusekiau ir aš. Sėkmingai 
išleidau  beveik visus į rublius iš-
sikeistus 80 eurų. Pirkau daug ir 
visokių vaistų sau ir mamai – ple-
čiamųjų, virškinimą gerinančių, 
nuo skausmo.Taip pat įvairių kre-
mų ir šampūnų – rusiškų, balta-
rusiškų ir Izraelio gamybos. Kos-
metikos iš Izraelio su Negyvosios 
jūros dumbliais ypač didelis pasi-
rinkimas. Ji kelis kartus pigesnė 
nei Lietuvos vaistinėse, tačiau 
prekiniai ženklai nematyti. Balta-
rusiški ir rusiški kremai kainuoja 
nuo 1 iki 3 eurų. Tiesa, šių šalių 
kosmetikos pirkau tik rankoms ir 
kojoms. Bet parsivežusi supratau, 
kad iš tiesų tai puikūs kremai.

Lietuvoje būčiau už tokį maišą 
išleidusi du kartus daugiau. Buvau 
nepaprastai patenkinta investici-
jomis, kol dabar, rašydama, ne-
palyginau vaistų kainų. Žinoma, 
lyginti galima tik tą patį su tuo 
pačiu. Nesvyžiuje pirkau ,,Kreo-
ną“. Koks buvo nusivylimas, kai 
pamačiau, kad šis vaistas Lietu-
voje kainuoja net keliais centais 
mažiau. 

Tiesa, šeimai  pirkau plataus 
spektro rusiškų vitaminų po 3,5 
euro už 60 tablečių. Tokių Lietu-
voje nerasi. Sakau, gal karo imsim 
mažiau bijoti?.. 

Užsukome ir į baltarusiško tri-
kotažo parduotuvę. Gero trikotažo 
(išbandžiau, skalbiau) pižama su 

katinais (arba angliškais užrašais) 
kainuoja apie 6 eurus,  kojinės su 
drakonu (vyrui) apie 1 eurą 20 
centų, lino suknelė – apie 20 eurų, 
tačiau labai baisi. Šios nepirkau.

,,Tačkės” su dviem ratais, ko-
kios buvo tarybiniais laikais ir tik 
už 30  eurų, negavome. Parduotu-
vėse jaunutės pardavėjos davė su-
prasti, kad atsiknistume. Bet ko iš 

dabartinio jaunimo daugiau tikė-
tis? Nesupranta jie, kad buvo gerų 
dalykų praėjusiame tūkstantmetyje 
prie ruso.

Saldainiams laiko neliko. Juos 
teko pirkti ant sienos ,,Duty free”. 
Gėrimų pirkti nereikėjo ir, bent 
man, dar ilgai nereikės. Oficialios 
delegacijos, suprantama, muiti-
ninkai netikrino.

Nesvyžiaus pilies lubų ir sietynų prabanga.

Židiniai, puošti Radvilų herbais. Radvilų pokylių salė.

Kanalai saugojo pilį.Tiltas į Radvilų rūmus.Nesvyžius – milžiniška bastioninio tipo pilis. Rūmų pylimuose archeologai rado šimtus negiliai pa-
laidotų septynioliktame amžiuje vykusių karų metu žuvusių pilies gynėjų. 
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Dideliame kieme ramu, svy-
ra sienmedžių šakos, tyliai rymo 
obelys, smulkokomis uogelėmis, 
jų kekėmis rausvuoja serbentai, 
tamsiai raudonais karoliais apsi-
barsčiusios vyšnios. Špokai , straz-
dai ar kitokie sparnuoti smaguriai 
dar jų nulesioti nespėjo.  Senuose 
puoduose kelia savo aukštus la-
puotus stiebus jurginai. Kiek čia 
betruks - ir pradžiugins įvairias-
palviais kanapėtais žiedais, ir jau 
pasijus rudens dvelksmas. Šubal-
dubina kalakutas, kurksi kurkės,  
krypuoja, gagiuoja dvi baltos žą-
sys, kudakuoja vištos, amteli šuo. 
Jis toks pat, kaip mano vaikystėje 
pas senelius buvo – juodai baltais 
gaurais, lojantis, tačiau greit nusi-
raminantis ir net su svetimu bičiu-
lystę surandantis. Ir gražiu Čiuko 
vardu pašaukiamas.

O pašaly ir močiutė. Tokia kiek 
palinkusi, didelėmis rankomis 
spausdama lazdutę, pasirėmusi, 
kiek prisimerkusi, tarsi gudriai 
besišypsanti. Senobiškai, dviem 
skarom – plonesne apačioje ir sto-
resne viršuje - galvą apsigobusi, 
kad karštis nesukaitintų, kad vė-
jas nesupūstų.  Su pirmapradžiu 
smalsumu, kaip prieš daugelį metų 
man nutikdavo, imu ją kalbinti. 
Pasiteisinusi, kad nieko nežinanti, 
visgi ima palengva kalbėti, vis, ką 
pasakiusi, pakartodama ir vis dar 
ką naujo pridėdama.

Raimondas GUOBIS

Apie narsiąją močiutę Mariją ir didžiausią 
Trumbatiškio apylinkių lydeką

Vienkiemis, priūpęs kiek atokiau nuo vieškelio, kuris pasišoki-
nėdamas šviesia juosta vingiuoja per šviesius Aukštaitijos kalne-
lius, kol susikerta su keliais didesnėse kryžkelėse – Debeikiuose 
ir Trumbatiškyje. Tai du atskaitos taškai: tos vietos per amžius 
buvo apylinkių gyventojams svarbiausios, kaip ir netoliese dvi-
bokštės bažnyčios smailėmis stūksantis Leliūnų miestelis.  Vien-
kiemis Katlėriškio, o jame  Apanskai - šešių dešimčių metų vyras 
ir jo devyniasdešimtmetė motinėlė - gyvena.

Kilėviškyje augusi. Graži buvu-
si, juodaplaukė, juodbruva, bernai 
vis žvalgydavos, kitas net namie 
pasigirdavo, kad vakarėlyje su 
Beivydaite šokęs.

Vedybos buvo ankstyvos. Vyras, 
vardu Liudas, iš Kuzmiškio kaimo 
kilęs, apsigyvenę jos tėviškėje, 
greit atsiradę vaikų. Brolis norėjo, 
kad aš su šeima iš tėviškės išei-
čiau. Net mano motinai pasakęs, 
kad ji išvarytų. Tai širdį labai už-
gavęs, juk neturėjusi kur eiti, juk 
su tėveliu tiems namams medžius 
vežusi net iš anos pusės Rubikių 
ežero, iš ten augusių šilų. Įstrigo 
– kartą važiuodami vežimu, jau 
miglotą pavakarę pamatę tupintį 
pamiškyje vilką. Tas tik pažiūrė-
jo iš tolo, galvą nuleido ir nubėgo 
savais keliais. Kurgi galėjusi eiti: 
savų namų nei nusipirkti, nei pasi-
statyti dar negalėjusi, vaikai maži 
tebebuvę, o kolchoze pradžioje 
neką  temokėję.

Dirbusi visuomet fermose. Pen-
kerius metus melžėja, o po to pen-
kiolika - kiaulių šėrike. Išeidavusi 
darban gal penktą valandą ryto, 
iki tol savo ūkį sužiūrėjusi, karvę 
pamelžusi. Taip sakant, trise – ji, 
žibintas ir lazda. Dar kartais ir 
ketvirtas atsirasdavo – kartu bėg-
davo nedidukas šuniukas.  Taip ir 
keliaudavo per sutemų apgaubtus 
laukus. Būdavo - važiuodavo ir 
dviračiu. Buvo vyras pritaisęs to-

kią tam tyčia terbelę žibintui įdė-
ti, kad kelią važiuodama matytų. 
Gebėdavo ir apledėjusiu, slidžiu 
kaip stiklas vieškeliuku važiuoti.  
Žiemą būdavo galima kelią trum-
pinti, eiti Lipšio ežero ledu, bet ji 
bijojusi. Fermos  buvusios Aušros 
gyvenvietėje, taip vadinamam 
„Komunizme“.

Gerai su visais sutikusi, nuolan-
ki buvusi, dažnai, jei kas ir netik-
davo, nutylėdavo. Niekas jos ne-
papeikė. Taigi net buvusi pagerbta 
– kažin kokį medalį davė. Su ja 
kartu ir vienodai dirbusios vis ste-
bėdavosi, kad padirba tarsi ir po 
lygiai visos, bet pagyrimai, raštai 
ir tas medalis – tik Apanskienei. 
Kaipgi su tais miltais būdavo?  Ži-
noma, kad po biškį parsinešdavu-
si ir jinai. Ir žmogui, kuris miltus 
vežimu maišuose iš Debeikių, ten 
mat sumaldavo, atveždavo, pata-
rusi, kad ir tas  įsipiltų...

Kartą nutikęs keistas nutikimas. 
Didžiulė motininė kiaulė, pačia-
me gerume, ėmė ir atsivedė vieną 
paršiuką. Keista neišpasakytai – 
nelaikysi gi prie kiaulės vieno, tai 
paėmusi, įsidėjusi į krepšį ir par-
sinešusi namo. Labai žiūrėjusi, tai 
iš to vienišo mažylio toks didelis 
kiaulis išaugęs. Greitai paaiškėjo, 
kad paršiukų buvę beveik dešimt, 
bet kitus viena kiaulininkė pagro-
busi, parsinešusi ir, atrodo, paty-
liukais pardavinėjusi. Bet viskas 
greitai išlindo aikštėn, žmonės gi 
greitai išsiplepa. Tai buvo tai mo-
teriškai teismas, davė gal tris me-
tus už tuos paršiokus...

Kartą paršioką vežėsi trauki-
niu. Nusipirko Anykščiuose, tokį 
triukšmingą. Įsidėjo maišan, atsi-
nešė stotin. Vežėsi jį koridoriuke, 
pačian vagonan nesinešė. Bijojo, 
kad nepradėtų žviegt. Traukinukas 
būdavęs labai gerai, dažniausiai 
tai Utenon važiuodavę – ir arčiau, 
ir turgus tenai didesnis. Pamena, 
kaip kartą traukinuko išsigando 
vieškeliu važiavusio žmogaus 
arklys: lėkė kaip proto netekęs 
šlaimai traukinio per pievą, šei-
mininką iš ratų ištrenkęs. Žmonės 
iš traukinio rankom mojo, many-
dami gyvulį sustabdyti, nežinau, 
kaip ten jį paskui pasigavo. Labai 
daug keleivių važiuodavo. Kai 
brolis Povilas mokinosi Vilniuje 
daktaru, tai jam maisto veždavo. 
Traukiniuku iki Švenčionėlių, o 
tenai kažkaip pasitikdavo, pasi-
imdavo kaimiškas gėrybes. Buvo 
ir Marija mokytis pasišovusi, jau 
buvo įstojusi į Panevėžio gimna-
ziją, tačiau neilgai pasimokino. 
Brolis jos nežiūrėjo, pas paneles 
vaikščiojo, o ji sutemose labai bi-
jodavusi į butą sugrįžti. Reikėda-
vę eiti Nevėžio pakrante, taku, ku-
riuo nuolat baugūs rusų kareiviai 
slankiodavo. Šitų ji labai bijojusi. 
Tai ir sugrįžo vėl namo. Dabar 
dažnai pagalvoja, kad taip gerai 
būdavo tas mažas traukinėlis, o 
dabar nieko nebeliko...

Čia, aplink, ežerų ne vienas, di-
džiausias tai Lipšio, yra ir keli ma-
žesni. Ir juose prigėrusių buvo, ir 
žvejojančių, bet didžiausia matyta 
žuvis buvo ta, kurią M. Apanskie-
nė vieną ankstyvą pavasarį suga-
vo rankomis.

ėjusi, kaip visada, patamsėliais 
į kiaulinyką. Prie Daujotienės  bu-
vęs griovys. Praeidama išgirdu-

si, kad kažkas to ravo gilumuose 
taškosi. Nusileido žemyn ir mato 
milžinišką lydį tarp šaknų, akme-
nų įstrigusį. Griebė ir sugriebė, iš-
tempė spurdantį milžiną į krantą. 
Kaip parsinešti? Galvoja - pakiš 
po pakrantės sniegu, pasikvies 
pagalbos. Laimei, kišenėje už-
čiuopė suvyniotą binto ritinėlį. 
Tuoj jį ištiesė, kaip kilpą užnėrė 
už lydžio žiaunų ir palengva, tai 
ant pečių nešdama, tai žeme temp-
dama, parsigabeno laimikį namo. 
Tuoj pripylė vonelę vandens, įlei-
do žuvį, o ta bemat atsigavo, ėmė 
blaškytis, taškytis. Ypač džiaugs-
mo buvo vaikams. Bet reikėjo tą 
gražuolį nugalabyti: norėjosi jo 
mėselės paragauti. Svėręs galiū-
nas net dvylika kilogramų. Tai 
kaimynams padalijo, patys  valgė 
tą lydekieną gal savaitę – kepė, 
kotletus darė, o iš galvos didžiau-
sią katilą gardžiausios sriubos iš-
virė. 

Sūnus Arvydas bando sumažinti 
svorį didžuvės, bet močiutė nepa-
siduoda – jis gi tada vaikas buvo, 
gerai neatsimena, žuvis tai metro 
ir penkiolikos centimetrų ilgumo 
buvusi. Bet meškerioti berniokas 
mėgdavo, vis iš ežero atsiveždavo 
gražių karšių, kuojų pasigaudęs 
- sūnus galva palinguoja. Vieną 
vasarą labai kibdavę, tada pas mo-
čiutę gyvenę keli anūkai, tai visi 
ant dviračių - ir prie Lipšio. Atgal 
mina ir tiek žuvies vežasi, kad net 
ant kelio pribarstydavo. 

Paklausiau apie maldą. Tai se-

noji skarelę pasitaisė ir atsakė, 
kad tik persižegnojanti. Seniau 
gi šventoj dienoj Leliūnuos dvi-
račiu nuvažiuodavo. Vieškeliuku 
čia netoli, tik vienoj vietoj kalnas 
statesnis, tai nulipdavo ir dviratį 
užsivesdavo. Dar prisieis važiuot 
tinai, nes ir tėveliai, sesuo Sadau-
nikienė ir vyras kapinaitėse palai-
doti, ir jai tenai vieta numatyta.

Arvydas gi užgesino traktorių, 
juo darbavosi laukuose prie šieno, 
ateina, prisėda ant laiptelių, netoli  
motinos. Nebėra kaimo – supranta 
tai vyras.  Supranta ir kad dėl to 
pirmiausia kalta melioracija. Kai 
vėl Lietuva nepriklausoma stojo, 
tai atrodė, viskas bus gerai, net 
buvo kilusi mintis mesti darbą 
mieste, grįžti tėviškėn, laikyti kar-
ves, pakankamai už pieną gauti ir 
laisve mėgautis. Dabar gi ta laisvė 
labai brangiai kainuoja. Laiko jau-
tuką, dvi karves, bet pieną namuo-
se suvartoja, neveši gi už penkių 
kilometrų. Centus moka, išlaidas 
benzinui atmetus, ne kažkas liktų. 
Pienas rūgsta, varškę puikiausiai 
lesa laikomi paukščiai ir penisi. 
Ratuota parduotuvė atvažiuoja į 
kiemą, laikraščių nusiperka, kai 
būna mieste, nes ir laiškanešio čia 
nebėra: iš kur bebus -  Debeikuo-
se gi paštą uždarė. Žino, kad gali-
ma išsikviesti kažkokį ten mobilų 
paštininką, tik nežinia, kiek tas jo 
atvykimas kaštuotų. 

Ištuštėjo laukai -  gali išeiti į 
pievas, šaukti, rėkti, nei kas išgirs, 
nei atsišauks... 

Mėgstamoje vietelėje, jaukiame pasienyje, kurį veik visą dieną 
glosto vasaros saulė, Marija Apanskienė rymo saugioje šunelio 
Čiuko draugijoje.    Autoriaus nuotr..

Švelniai besišypsanti, tyliai susimąsčiusi Marija Apanskienė. 



2019 m. rugpjūčio 3 d.SKELBIMAI

įvairūs

MOZAIKA

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai augan-
čius medžius, geni šakas, 

tvarko aplinką, mišką, 
pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Išsinuomotų 1-2 kambarių butą.
Tel. (8-677) 35901.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

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

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinko skar-
dos. Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. 

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

Priima gruntą sklypo pakėlimui. 
Galimi įvairūs variantai. 

Tel. (8-687) 28938.

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.

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata. 
Sertifikuotos medžiagos. 

Tel. (8-699) 18885. 

Dengia stogus prilydoma bitumi-
ne danga. 

Tel. (8-682) 44541.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, jų remontas, da-
žymo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Šulinio, kanalizacijos žiedų kasi-
mas, pardavimas, atvežimas.

Tel.: (8-639) 23035,(8-651) 55925.

Smulkina žolę. 
Tel. (8-615) 94387. 

Spaudžia sultis. Dirba nuo 14.00 
val. rugpjūčio mėnesį.

Tel.: (8-648) 25306, (8-381) 5-17-46.

Dovanoja

Kačiukus.
Tel. (8-622) 81444.

Juodos spalvos 6 mėnesių kalytę.
Tel. (8-648) 30917.

Lietuviškam vaidybiniam nuotykių filmui 
vaikams „Lobis“ ieškome vaikų broliuko ir 

sesės vaidmenims: 
berniuko 9-10 metų ir mergaitės 7-8 metų amžiaus.
Filmavimas vyks Anykščių apylinkėse. 
Jeigu esi drąsus ir nori ieškoti lobio, registruokis į atranką tel.: (8-614) 05049, (8-614) 05046 
arba elektroniniu paštu albertas.vidziunas@gmail.com
Filmą kuria VšĮ „Studija 2“

Universitetuose ir kolegijose 
liko apie 3 tūkst. valstybės finan-
suojamų vietų

Aukštosioms mokykloms pasira-
šius sutartis su pakviestais studen-
tais, paaiškėjo, kad universitetuose 
ir kolegijose liko apie 3 tūkst. vals-
tybės finansuojamų vietų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų aso-
ciacijos bendrajam priėmimui orga-
nizuoti (LAMA BPO) duomenimis, 
po pirmojo pagrindinio priėmimo 
etapo universitetuose liko beveik 
1,4 tūkst. laisvų valstybės finansuo-
jamų vietų, kolegijose – beveik 1,6 
tūkst. „nemokamų“ vietų. 

Taip pat liko 11 laisvų studijų 
stipendijų vietų universitetinėse 
studijose ir 53 – koleginėse. Anot 
LAMA BPO, dažniausiai studijų 
stipendijos skiriamos privačioms 
aukštosioms mokykloms, tai yra 
viena iš studijų finansavimo formų.

Universitetuose daugiausia laisvų 
vietų liko informatikos, inžinerijos, 
technologijų ir visuomenės saugu-
mo mokslų studijų krypčių grupėse. 
Kolegijose – informatikos, fizinių, 

inžinerijos, technologijų, verslo ir 
viešosios vadybos studijų krypčių 
grupėse.

Ketvirtadienį prasidėjo antrasis 
pagrindinio priėmimo studijuoti 
etapas.

LAMA BPO primena, kad antra-
jame etape į valstybės finansuoja-
mas ir nefinansuojamas vietas gali 
pretenduoti tie, kurie negavo kvieti-
mo studijuoti pirmajame etape arba 
po jo nesudarė studijų sutarties. 

Taip pat į „mokamas“ ir „nemo-
kamas“ vietas antrajame etape gali 
pretenduoti tie, kurie pirmojo eta-
po metu sudarė sutartį su aukštąja 
mokykla dėl valstybės nefinansuo-
jamos vietos, bet negavo studijų 
stipendijos.

Tačiau jeigu stojantysis po pirmo-
jo etapo sudarė sutartį su aukštąja 
mokykla dėl valstybės finansuoja-
mos arba valstybės nefinansuojamos 
vietos su studijų stipendija, antraja-
me etape šis kandidatas gali preten-
duoti tik į „mokamą“ vietą. 

Paraiškas į laisvas vietas kandi-
datai gali teikti iki šeštadienio vi-
durdienio.

Kvietimų studijuoti kandidatai 
sulauks antradienį, o sudaryti su-
tartis su aukštosiomis mokyklomis 
galės trečiadienį ir ketvirtadienį.

Dėl Ebolos karštligės protrūkio 
Ruanda uždaro sieną su Kongo 
DR

Ruanda uždarė sieną su Kongo 
Demokratine Respublika dėl šią šalį 
apėmusio mirtinos Ebolos karštli-
gės protrūkio, ketvirtadienį pranešė 
vienas pareigūnas.

Ruandos užsienio reikalų vice-
ministras Olivier Nduhungirehe 
(Olivjė Nduhungirehė) patvirtino 
naujienų agentūrai AP, kad siena su 
Kongo DR buvo uždaryta.

Šis sprendimas buvo priimtas 
vienam vyrui mirus nuo Ebolos 
karštligės Kongo DR didmiestyje 
Gomoje, esančiame prie sienos su 
Ruanda. Jis buvo jau antroji pa-
tvirtinta Ebolos viruso auka šiame 
mieste.Pasaulio sveikatos organiza-
cija praeitą mėnesį paskelbė Ebolos 
karštligės protrūkį pasauline svei-
katos apsaugos krize ir rekomenda-
vo įvesti kelionių apribojimus.

Ši Jungtinių Tautų agentūra taip 
pat pripažino, kad pavojingos ligos 
išplitimo regione pavojus yra „labai 
didelis“.
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parduoda

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

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.

Superkame karves, 
BuLius ir teLyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFirMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Perka veršeLius, 
šviežiaPieNes karves. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

BraNGiai 
PerkaMe Mišką.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

Pirksiu įmonę
registruotą kaimo 

vietoveje. 

tel. (8-698) 46745.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, Viešintų klebonui, 
Viešintų bendruomenei, daug padėjusiai Vitai Mažeikienei ir vi-
siems, padėjusiems sunkią netekties ir liūdesio valandą į paskuti-
nę kelionę palydint brangiausią žmogų - vyrą, tėvelį, senelį Ipolitą 
MOGYLĄ.

Liūdi žmona su dukra ir anūkais

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, 

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Butą, sodą arba sodybą 
Anykščiuose arba rajone. 

Tel. (8-647) 35121.

Butą Kavarske.
Tel. (8-679) 81190.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tel. (8-670) 37592.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 4 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluo-
sime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys 
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 
15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

Nekilnojamasis turtas

6 ha dirbamos žemes plotą 
Traupio sen. Naujadalio k. (54 na-
šumo balai).

Tel. (8-698) 35044.

Namą Anykščių mieste (su visais 
patogumais, 15 a žemės namų 
valda).

Tel. (8-678) 83350.

Mūrinį 200 kv. m namą su ūki-
niais pastatais, 25 a žemės sklypu, 
esančiu Malūnų g. 9/11, Kupiškio 
mieste. Kaina 70 000. 

Tel. (8-688) 07979.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, J. Biliūno g.

Tel. (8-679) 81190.

kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytas išdžiovintas malkas ir 
pjuvenas. Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-621) 53555.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams iš Šepetos.

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

siūlo darbą anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą 
anykščių vaikų lopšelio – darželio „eglutė“ 

direktoriaus pareigoms užimti
Konkurso paskelbimo data – 2019 m. rugpjūčio 2 d. 

Atranka vyks – 2019 m. lapkričio 27 d. 10 val. Anykščių rajono 
savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje - 

http://www.anyksciai.lt

Umega Group AB įmonė 
Utenoje pastoviam darbui ieš-
ko: Suvirintojų, dažytojų, šalt-
kalvių, šratuotojų. 862086981 

Info@umegaagro.com

Kviečiame mokytis Umega 
Group, AB Mokymo centre 
(Metalo g. 5) 8 686 22376

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties 
– sudarome mokymosi 

sąlygas. 
Taip pat bendradar-

biaujame pasirašydami 
trišales sutartis su darbo 

užimtumo tarnyba, dėl 
finansavimo reikiamai 

kompetencijai įgyti. 

tel. (8-686) 23411.

traktorių t-40 
su priekabomis. 

Tel. (8-682) 65204.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Reikalingas vienišas asmuo, ga-
lintis padėti ūkyje. Apgyvendina 3 
kambarių bute.

Tel. (8-600) 40863.

Veterinarijos farmacinin-
kui (-ei) darbui veterinarijos 
vaistinėje. Būtinas veteri-

narinis išsilavinimas.

tel. (8-609) 97785.
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anekdotas

oras

+8

+21

mėnulis
Rugpjūčio 3 - 5 d. - jaunatis

Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 
Augustė.

šiandien

rugpjūčio 4 d.

rugpjūčio 5 d.
Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Amerikietis atvažiavo į Londo-
ną. Nusisamdė gidą, pradėjo pa-
žindintis su architektūra. Tačiau 
greitai jam atsibodo.

- Klausyk, drauguži, kodėl pas 
jus čia viskas taip smulku? Pas 
mus, Amerikoje, šitas pastatas būtų 
dešimtkart didesnis...

- Savaime aišku, sere, - juk tai 
psichiatrinė ligoninė!

***

Mergina sako vaikinui:
- Noriu penktadienio.
Vaikinas:
- O aš noriu penktadienio vaka-

ro, atostogų Maldyvuose, pilies Is-
panijoje, “Mis Visatos”...

Mergina:
- Kam tau ,,Mis Visata”? Tai juk 

moteriškas titulas!

***

Važiuoju autobusu, reikėtų pi-
nigus perduoti bilietui. Šalia stovi 
vyriškis. Bet kaip į jį kreiptis: Jūs 
ar Tu? Mąstau logiškai. Šis auto-
busas - ekspresas. Kadangi jis ne-
išlipo prieš tai buvusioje stotelėje, 
vadinasi, važiuoja į mano rajoną. 
Be to, važiuoja su gėlėmis, vadina-
si, pas moterį. Gėlės gražios, vadi-
nasi, pas gražią moterį. Mano rajo-
ne tik dvi gražios moterys - mano 
meilužė ir mano žmona. Pas mano 
meilužę važiuoti negali, nes aš pats 
ten važiuoju. Vadinasi, važiuoja 
pas mano žmoną. Mano žmona 
turi du meilužius - Petrą ir Vasią. 
Petras dabar komandiruotėje.

- Vasia, perduok pinigus už bi-
lietą!

Vyriškis apstulbęs:
- O iš kur tu mane pažįsti?!

Kur matyta, kur girdėta,
Kad taip būtų nusidėta.
Baltarusijos jaunimas
Nuotaiką mums sugadino.

Kilimą kažkokį riestą
Jie pasitiesė ant miesto.
,,Katalonijos dangus“ 
Buvo macnas ir gražus.

Latviai su savom lelijom
Rūtas mėtas mūs išvijo -
Veltui buvo prakaituota,
Rauta, pjauta ir šečkuota.

Pirmąkart ant Anykščių 
Buvo gėda nuo svečių.
Grįžo ji per Šventą Oną
Iš tų nervų net raudona.

Platų ji projektą rašo, 
Užtarimo mero prašo.
Steigs floristikos mokyklą -
Mokys grožio net už dyka!

Amiliutė mokys, kaip kloti floristinius kilimus

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Taupus moka mažiau!
Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 

mokėkite tik už 11 mėnesių - Vieno mėnesio 
prenumeratą gausite dovanų. 

(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

AKCIJA!

Paskelbtas konkursas užimti 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro direktoriaus pava-
duotojo pareigoms nustebino ir 
viską mačiusius. Nedaug trūko, 
kad konkurso organizavimą būtų 
perėmęs neįvardytos progimnazi-
jos direktorius, o į Anykščių rajoną 
atvykstantys turistai priverstinai 
ugdomi. 

Konkurso tvarkos apraše, kuris 
buvo paskelbtas Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro inter-
neto svetainėje, buvo rašoma, kad 
konkurso komisija bus sudaroma 
progimnazijos direktoriaus įsaky-
mu, sprendimą užimti direktoriaus 
pavaduotojo ugdymui  pareigas 
įformins progimnazijos  direkto-
rius įsakymu ir panaši informacija.

,,Kyla natūralus klausimas, ar 

Vos neišrinktas progimnazijos direktoriaus 
pavaduotojas turistų ugdymui

aprašo rengėja(-as) ,,nugrybavo“ 
plagijuodama(s), ar specialiai su-
veliama, kad atsirastų priežastis 
vilkinti procesą dėl nevykusiai pa-
rengto dokumento? Akivaizdu, kad 
laikinoji direktorė nesusitvarko su 
pareigomis“, - pastebėjo portalo 
anyksta.lt skaitytojas.

Po to, kai portale anyksta.lt pa-
sirodė pranešimas apie keistą kon-
kurso užimti Anykščių turizmo ir 

verslo informacijos centro direkto-
riaus pavaduotojo pareigoms apra-
šą, atsiliepė laikinai Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
direktorės pareigas atliekanti Kris-
tina Beinorytė. Ji paprašė pašalinti 
pranešimą apie ,,nugrybautą“ do-
kumentą, aiškino, kad tai techninė 
klaida ir ji jau ištaisyta.

K.Beinorytės laišką redakcija 
gavo 10 val. ryto, tačiau iki pat 

vėlyvo vakaro konkurso tvarkos 
aprašas ir toliau kėlė sumaištį - 
klaidos nebuvo ištaisytos.

Tai jau nebe pirmas atvejis, kai 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centrą persekioja ,,tech-
ninės klaidos“. Pernai įstaigos pa-
dalinyje, pramogų ir sporto centro 
,,Kalita“ bilietų kasoje, lankyto-
jams buvo pardavinėjami suklas-
toti bilietai. 

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Konkurso į Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pavaduotojo pareigas orga-
nizavimo komisija kažkodėl sudaroma Progimnazijos direktoriaus įsakymu.


