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Slaptumas

Skambinau santechnikui. Sa-
kau, reikia atsukti varžtą ten ir 
prisukti ten.

Ragelyje patylėjo.
- Čia ne telefoninis pokalbis, 

mūsų gali klausytis, turim susi-
tikt.

Atsakiau, kad gerai - susi-
tiksim prie paminklo Laisvei, 
būsiu apsirengęs žaliai, rankoje 
laikysiu laikraštį.

Gal kas galit pasakyt, kur ri-
tasi šita šalis?

Linas BITVINSKAS

Kas laukia parkeliavusių į gimtinę 
Vytauto Galvono skulptūrų? Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Prie ūkininkų brolių Valde-
maro ir Audriaus Juškų šil-
tnamių Vėjeliškių kaime guli 
anykštėnų menininkų sukurtos 
skulptūros, atkeliavusios iš tra-
giškai žuvusio lakūno, buvusio 
LR Seimo nario, anykštėno Vy-
tauto Galvono buvusių valdų 
Kalvelių kaime (Vilniaus r.). 

Atnaujintos jos galėtų pa-
puošti bet kurią Anykščių 
krašto erdvę, tačiau skulptūrų 
ateitis be V. Galvono asmeninių 
draugų ūkininkų V. ir A. Juškų 
niekam nerūpi. Skulptūrų li-
kimu nesidomi nei rajono val-
džia, nei kultūros žmonės.

Išraiškingos medžio skulptūros guli prie ūkininkų Valdemaro ir Audriaus Juškų šiltnamių. 

Naikinama rajono verslą puoselėjanti 
viešoji įstaiga

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių verslo informacinio centro direktorė Renata Gu-
donienė (kairėje) prognozavo, kad po įstaigos reorganiza-
cijos rajono verslo reikalai liks antrame plane. O Anykščių 
turizmo informacijos centro direktorė Vilanda Reikalienė 
teigė „nuomonės tikrai viešai nesakysiu“.

Anykščių verslo informacinis centras 
bus reorganizuojamas, prijungiant jį 
prie Anykščių turizmo informacijos cen-
tro. Taip nusprendė liepą posėdžiavusi 
rajono Taryba, neatsižvelgdama į 24 aso-
cijuotų rajono organizacijų prašymą. 

Prieš posėdį Anykščių vadovų klubas 
kreipėsi į rajono Tarybą, prašydamas 
nepritarti įstaigos reorganizacijai, nes 
klubo neįtikino savivaldybės adminis-
tracijos pateikti argumentai. Savival-
dybės administracijai pareiškimą dėl 
Anykščių verslo informacinio centro re-
organizacijos parengę 23 bendruomenių 
pirmininkai taip pat nuogąstavo, kad po 
reorganizacijos bendruomenės neteks 
didžiausio pagalbininko rengiant pro-
jektus, kurie padeda gauti finansavimą 
ir puoselėti rajono kaimus 
bei miestelius.

Anykščių centre 
kilusį 
gaisrą stebėjo 
minia

Susitikimas. Šiandien vyks buvu-
sių Užunvėžių mokyklos mokinių ir 
mokytojų susitikimas, skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. 11.30 val. Užunvėžių baž-
nyčioje – šv.Mišios, po jų – eisena 
pro Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataro Stepono Kairio gimtinę 
į Užunvėžių mokyklą. Susitikimo 
metu ant mokyklos bus atidengta me-
dinė lenta, skirta visoms Užunvėžių 
mokykloms ir jų steigėjams.

Iškeliavo. Nepriklausomybės akto 
signatarė, buvusi A. Vienuolio gim-
nazijos direktorė Irena Andrukaitienė 
šiomis dienomis iškeliavo į Tianšanio 
(Kirgizija) kalnus. Su keliautojų gru-
pe į kalnus keliaujanti vos ne kasmet 
I. Andrukaitienė sakė, kad šiemet ke-
lionė bus ypatinga. „Mes ne tik kop-
sime į kalnų viršūnes, tačiau ir sieksi-
me, kad būtų įteisinti Tianšanio kalnų 
lietuviškų viršūnių pavadinimai“, - 
sakė dviem savaitėms su Anykščiais 
atsisveikinanti keliautoja. 

Gaisras. Pirmadienį Svėdasų se-
niūnijos Bajorų kaime sudegė darži-
nė. Daržinės viduje sudegė apie 10 
kub. m  medienos, 3 tonos šieno ir 
buvę daiktai.

„Teleloto“. Loterijos „Teleloto“ 
vedėjai Jurgita Drabatienė ir Vitalijus 
Zuikauskas sėdo į visureigį ir apsi-
lankė Anykščių miesto šventėje, kur 
bendravo su miesto gyventojais ir 
svečiais, dalino prizus bei smagiai lei-
do laiką. O apsilankymą Anykščiuose 
jie užfiksavo specialiame reportaže.

Darbas. Utenos teritorinė darbo 
birža paskelbė Anykščių rajono 
darbdavių sąrašą, kurie nuo metų 
pradžios užregistravo daugiausiai 
laisvų darbo vietų ir įdarbino dau-
giausiai darbo ieškančių asmenų. 
Tai - ūkininkas Audrius Juška – 
41, VĮ Anykščių miškų urėdija – 
26, UAB „Anrestas“ – 22, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
– 20, AB „MV GROUP Produc-
tion“ – 13, Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvas – 12 įdarbintų 
asmenų.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Kai žodžiai 
virsta muzika...

Domantas Razauskas sako, 
kad nėra nė vieno dalyko pa-
saulyje, kuris negalėtų įkvėpti 
kūrybai.

Keliautojai iš 
Anykščių 
Olchono saloje 
susitiko 
anykštėnus 
aktorius
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spektras

Temidės svarstyklės

Rulonai. Ketvirtadienį, apie 13 
val., Debeikių seniūnijos Meldu-
čių kaimo laukuose pastebėta, kad 
supjaustyta žolės rulonų plėvelė. 
Rulonuose esanti žolė sugadinta. 
Padaryta 500 eurų turtinė žala.

Narkotikai. Ketvirtadienį, 

apie 12.42 val., Anykščių mieste, 
J. Biliūno gatvėje,  netoli pastato 
Nr. 33, transporto važiuojamo-
joje dalyje, buvo rasta vyrui pri-
klausanti piniginė, kurioje buvo 
aptikti į maišelį įvynioti kietos 
cheminės medžiagos keturi ga-
balėliai su užrašu „Plata Plomo“. 
Policija praneša, kad tai galimai 
narkotinė medžiaga.

Apie ekspediciją D. Žiogas 
sakė:  „Esu smalsus nuo mažu-
mės, domiuosi istorija, o ypač 
pokario laikotarpio. Apie misiją 
žinojau nuo pat jos pradžios per 
Lietuvos šaulių sąjungos narius, 
kurie taip pat buvo jos dalyviai. 
Jau tada supratau šios misijos 

kilmingą prasmę ir pasakiau 
sau, kad ir aš noriu prisidėti prie 
jos, noriu daugiau sužinoti apie 
šį skausmingą Lietuvos laiko-
tarpį“. Šiemet šešiolika „Misija 
Sibiras“ komandos narių lankė-
si Irkutske, kur tvarkė Tuluno ir 
Nižneudinsko rajonuose esan-

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
praėjusios kadencijos ra-
jono Tarybos narį, Antiko-
rupcijos komisijai vadova-
vusį Romaldą Gižinską.

„Antikorupcijos komisijoje 
turėtų būti visiškai kitas žmogus, 
kuris niekada praeityje nebuvo 
surištas su meru“, - kalbėdamas 
apie opozicija pasiskelbusių 
liberalų siekį užimti šios komi-
sijos pirmininko postą, teigė R. 
Gižinskas.

Vertindamas tai, kaip nuo ka-
dencijos pradžios dirba rajono 
valdantieji, R. Gižinskas situ-
aciją apibūdino vienu žodžiu: 
„Chaotiškai“.

„ANYKŠTA“ TV pašnekovas 
apžvelgė ne tik rajono, bet įver-
tino ir šalies valdančiųjų veiklą, 
kalbėjo apie tai, kaip svarbu par-
tijoms atsinaujinti.

„Kiek dabar Anykščių rajone 
gyvena senjorų ir kiek jaunimo? 
Jaunimas išvažiavo, statistika 
matote kokia. Ne tik jaunimas 
išvažiuoja, išvažiuoja ir 40-me-
čiai. Jaunimas nebepasitiki par-
tijomis. Kaip galima pasitikėti 

Rajono valdantieji dirba 
chaotiškai

partijomis, jei vieną rašo progra-
mose, o kitą daro. Ir ryškiausias 
to pavyzdys – „valstiečiai“. Mano 
prognozės nėra per daug optimisti-
nės. Žinoma, dar yra nemažai laiko 
ir reikalus galima pagerinti. Aš ti-
kiuosi, kad taip ir bus“, - vylėsi R. 
Gižinskas.

R. Gižinską kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Anykštėnas Romaldas Gi-
žinskas stebėjosi, kaip ilgai 
Anykščiuose remontuojamos 
gatvės: „Baikalo – Amūro 
magistralė – ypatingai An-
tano Vienuolio gatvėje. Ne-
sibaigiantys procesai.“

„Misija Sibiras“ dalyvių gretose 
- anykštėnas

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Antradienį iš Rusijos į Lietuvą grįžo 16-osios ekspedicijos „Mi-
sija Sibiras“ dalyviai. Anykštėnai šių metų ekspedicijoje turėjo 
savo atstovą – 22 metų Dovydą Žiogą.

Dovydas Žiogas žygyje „Mi-
sija Sibiras“ šiemet atstovavo 
Anykščiams.    
 „Misija Sibiras“ nuotr.  

Lenkai. Varšuvos pozicija to-
kia: jokių draugysčių su Vilniumi, 
kol jis neatliks savo namų . Tai - ir 
dvikalbių viešų užrašų įteisinimas, 
ir leidimas rašyti pavardes lotyniš-
komis raidėmis pirmajame paso 
puslapyje, ir kai kurių lenkiškų mo-
kyklų problemos. Būtent tai, kad 
nepasistūmėjo šie dvišalius ryšius 
temdantys klausimai, yra viena pa-
grindinių priežasčių, kodėl iki šiol 
nesurengtas oficialus S. Skvernelio 
vizitas į Lenkiją. Tačiau kai kurių 
ženklų, rodančių, kad kaimynai gali 
bendrauti geriau, jau atsiranda. 

Planas. Klaipėdoje planuojant 
Šv. Jonų bažnyčios atkūrimą, aptik-
ta istorinės medžiagos, kuri atsklei-
dė, kaip anksčiau atrodė bažnyčios 
vidus, tad objektą bus galima tiks-
liai atstatyti ne tik iš išorės, bet ir 
iš vidaus. Darbo grupė jau aptarė 
svarbius su bažnyčios atkūrimu su-
sijusius klausimus, mat buvo prista-
tyti Vokietijos archyvuose rasti baž-
nyčios brėžiniai. Klaipėdos mero 
pavaduotojos Juditos Simonavičiū-
tės teigimu, iš pradžių kalbėta, kad 
bus atstatoma tik išorinė dalis, bet 
dabar matoma, kad galima atkurti 
ir autentišką vidų, ir visą bažnyčią 
pagal senuosius brėžinius. 

Padalinys. Aplinkos ministerija 
kuria planus respublikinį Vaclovo 
Into akmenų muziejų, vieną labiau-
siai lankomų Žemaitijoje, prijungti 
prie Kauno Tado Ivanausko zoolo-
gijos muziejaus, įstaigai paliekant 
šio pavadinimą. Tai reikštų, kad uni-
kalusis akmenų muziejus prarastų 
savarankiškumą, taptų filialu. Prieš 
šiuo metu savarankiško muziejaus 
pavertimą kitos biudžetinės įstai-
gos padaliniu pasisakantys Skuodo 
rajono savivaldybės vadovai teigia 
kovosiantys iki galo ir Seime, ir 
Vyriausybėje. Skuodo rajono me-
ras Petras Pušinskas patikino, kad 
bus stengiamasi įrodyti, jog V. Into 
akmenų muziejų reikia išsaugoti 
tokį, koks jis yra. 

Finansavimas. Lietuvos kultū-
ros taryba ar savivaldybė gali fi-
nansiškai paremti projektą, net ne-
žinodama, kas ir kaip tame projekte 
reikšis. Muzikuos, maivysis, ragins 
žudytis, o gal keps bandeles. Taip 
buvo suteikta 18 tūkst. eurų parama 
renginiui, kuriame koncertavo gru-
pė „Stranguliatorius“ (smaugėjas). 

Statistika. Valstybinio psichikos 
sveikatos centro duomenimis, per-
nai 100 tūkst. Lietuvos gyventojų 
teko 28,7 savižudybės. O kiek dar 
būna nesėkmingų bandymų. Dau-
giau lietuviai žudėsi tik 1994-ai-
siais, per patį banditizmo, įmonių ir 
bankelių bankrotų piką. Tada iš 100 
tūkst. gyventojų gyvenimo neatlai-
kė 45,5. 

Jachta. Daugiau nei 1,4 tonos 
itin gryno kokaino - dėl tokio rekor-
dinio kiekio narkotikų kontraban-
dos, kuri greičiausiai buvo skirta 
Australijos rinkai, praėjusią savaitę 
pietinėje Ramiojo vandenyno daly-
je, netoli Tongos salų, sulaikyta ke-
turių lietuvių ir latvių jachtos įgula, 
- rašo „Vakaro žinios“. Su Gibralta-
ro vėliava plaukusi 16 metrų jachta 
„L’Alfina“ sulaikyta liepos 27 d. per 
Naujosios Kaledonijos ginkluotųjų 
pajėgų operaciją. Jachtoje aptiktų 
kvaišalų vertė, pirminiais duomeni-
mis, viršija 100,5 mln. eurų. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

„Laikas skuba nenumaldomai 
greit, priversdamas keistis mus 
bei keisti ankstesnius sprendimus. 
Nuo šio laikraščio numerio keičia-
si „Šilelio“ formatas. Tikimės, kad 
šis mūsų pasikeitimas patiks skai-
tytojams“, - į „Šilelio“ skaitytojus 
kreipėsi laikraščio redaktorė Dali-
na Rupinskienė.

Panašu, kad gerokai „susitrau-
kęs“  „Šilelio“ laikraštis skaitytojų 
pernelyg nenudžiugins. Dėl pasi-
keitusio formato jame publikuo-
jama mažiau straipsnių, o leidinio 
kaina ir toliau išlieka ta pati.

Dėl vėluojančių atlyginimų 
„Šilelio“ redakciją taip pat paliko 
korespondentu dirbęs Algimantas 
Gudelis. Apie sunkią „Šilelio“ re-
dakcijos situaciją ir „žlugdomą lai-
kraštį“ A. Gudelis viešu pareiškimu 
kreipėsi į su „Šileliu“ siejamą Sei-
mo narį Petrą Gražulį. Po pareiški-
mo socialinėje erdvėje A. Gudelis 
vėliau džiaugėsi, kad „parėkauti“ 

„Šilelis“ „susitraukė“
Penktadienį išleistas formatą pakeitęs Anykščių krašto laikraš-

tis „Šilelis“. Finansinių sunkumų krečiamo UAB „Jovex“ leidžia-
mas laikraštis sumažėjo maždaug ketvirtadaliu.

yra naudinga, mat pavyko atgauti 
dalį vėluojančio atlyginimo. Ko-
respondente „Šilelio“ laikraštyje 
dirbti liko Ramunė Šaltenienė.

Dėl sunkios finansinės situaci-
jos taip pat sumažėjo ir laikraščio 
„Šlelis“ pardavimo vietų rajono 
kaimuose.

-ANYKŠTA

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

Korespondentu “Šilelyje” 
dirbęs Algimantas Gudelis 
dalį savo atlyginimo atgavo 
tik viešai prabilęs.  

čias tremtinių kapines, bendravo 
su Sibire likusiais tremtiniais iš 
Lietuvos. 

Šios misijos ekspedicijos ren-
giamos jau dvyliktus metus, per 
ekspedicijas sutvarkyta per 100 
lietuviškų kapinių.  

Beje, ankstesniais metais į šią 
misiją yra vykę ir daugiau anykš-
tėnų. Šioje misijoje yra dalyva-
vę istorikai Mindaugas Nefas ir 
Norbertas Černiauskas. 

Keliautojai iš Anykščių Olchono saloje 
susitiko anykštėnus aktorius

Sibiro rainis, matyt, užuodė 
anykštėnišką dešrą, kurią 
scenoje kimšo aktorius Do-
naldas Vaičiūnas.
Vidmanto ŠMIGElSkO nuotr.

Į Vladivostoką traukiniu keliaujantys „Anykštos“ žurnalistas, 
rašytojas Vidmantas Šmigelskas bei verslininkai Gerardas Sriu-
bas ir Ričardas Skvarnavičius Baikalo ežero saloje Olchone ne-
planuotai susitiko Anykščių kultūros centro teatro aktorius. 

Chužyro mieste vykstančiame tarptautiniame teatrų festivalyje 
„Sibiro rampa 2017“ režisierius Jonas Buziliauskas rodė spekta-
klį „Velnioniškai vienas“ pagal Pauliaus Širvio poeziją.

Žurnalistas V. Šmigelskas juoka-
vo, kad anykštėnų trupė: režisierius 
J. Buziliauskas, jo žmona Eugenija 
Gnedova ir Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas - buvo gerokai nustebin-
ti festivalyje išvydę kraštiečius. 

„Bet mes buvome ištikimi 
Anykščiams – nusipirkome bilie-
tus ir stebėjome anykštėnų spekta-
lį“, - pasakojo žurnalistas. 

Festivalio organizatoriai, suži-
noję, kad spektalyje yra žiūrovų iš 
Lietuvos, juos pasveikino. 

Spektaklyje „Velnioniškai vie-

nas“ anykštėnams aktoriams tal-
kino viena rusų aktorė ir... vietinis 
katinas, kuris, užuodęs ant scenos 
D. Vaičiūno valgomą dešrą, nemo-
kamai dirbo dekoracija. 

Po festivalio Anykščių teatra-
lai išskris į Lietuvą, o keliautojai 
traukiniu judės į Jakutiją, o iš jos 
- į Chabarovską ir Vladivostoką. Iš 
Vladivostoko anykštėnai į Lietuvą 
parskris lėktuvu. 

V. Šmigelsko įspūdžiai iš Sibiro 
bus publikuojami „Anykštoje“.

-ANYKŠTA

Spektaklis buvo pripažintas 
laureatu ir apdovanotas trečio 
laipsnio diplomu, taip pat akto-
riai Evgenija Gnedova ir Jonas 
Buziliauskas pripažinti geriau-
siu festivalio aktorių duetu.
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savaitės citatos???

Kaip 
jaustumėtės dvi 
paras be 
elektros?

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Gaisras didelės žalos niekam 
nepadarė, nes liepsnojo nenaudoja-
mas nedidelis ūkinis pastatas. Ka-
dangi pastatas apaugęs medžiais, iš 
pradžių net nebuvo aišku, kas dega, 
matėsi tik dūmų stulpas, ėmė pok-
šėti ir karščio veikiami šiferio lakš-
tai, kuriais buvo apdengtas pastatas. 
Pirmas gaisrą pastebėjo ir puolė 
ieškoti, kas galėtų paskambinti, 
Anykščiuose besisvečiuojantis vy-

riškis iš Kretingos. „Pamačiau, kad 
dega, kaip tyčia su savim neturėjau 
telefono, bet nubėgau prie parduo-
tuvės ir du vyrukai paskambino“, - 
pasakojo vyriškis. 

Kodėl kilo gaisras, neaišku, nes 
pastatas stovi jau kurį laiką apleis-
tas. Pakalbinti parduotuvės „Švaros 
prekės“ darbuotojai sakė, jog jie 
nenaudoja šio šalia namo esančio 
pastato. 

Gaisro stebėti subėgo gausus 
būrys anykštėnų, mat kaip tik buvo 
darbo pabaiga, žmonės traukė į 
prekybos centrą, o ugniagesiai irgi 
neprieštaravo, kad jų darbą stebėtų 
anykštėnai, tik atitvėrė dalį gatvės. 
Į gaisrą skubėjo ir gaisrininkai iš 
Kavarsko, bet jų paslaugų  nepri-
reikė.

Gaisro metu nudegė pastato sto-
gas, buvo nuardyta šiferio danga.

Anykščių centre kilusį 
gaisrą stebėjo minia Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Antradienį, apie 17 valandą, du gaisrininkų ekipažai skubėjo į Anykščių centrą. Šį kartą tai buvo 
ne pratybos - ugniagesiai vyko gesinti pačiame Anykščių centre, netoli „Erdvės“ kavinės ir parduo-
tuvės „Švaros prekės“, kilusio gaisro. 

Anykščiuose degė nenaudojamas nedidelis ūkinis pastatas, paslėptas tankios augmenijos. Anykštė-
nai subėgo stebėti gaisro ir kaip dirba ugniagesių komandos. 

Radvilė PAVILANSKAITĖ, 
moksleivė:

- Nežinau. Tačiau nepatogumų 
būtų daug. Jeigu išsikrautų mobi-
lusis telefonas, negalėčiau jo bate-
rijų pakrauti, likčiau be ryšio. O tai 
man labai svarbu. Vakare nebūtų 
šviesos, na, o televizoriaus beveik 
nežiūriu. 

Irena KAMARAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Dabar gyvenu su anūkais, tai 
nei viryklės, nei mikrobangės – 
kaip paruošti valgį? O šaldiklis 
pilnas užšaldytų braškių. Va, jas iš-
gelbėti būtų sunku, nes atšilusios ir 
vėl užšaldytos jau nebe tokios.

Povilas REPEČKA, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Manau, nieko čia tokio, pragy-
venčiau pora parų ir be elektros. 
Tačiau nepatogumų būtų. Šaldy-
tuvas, televizorius ir kiti buitiniai 
prietaisai neveiktų. Beje, be elek-
tros teko gyventi apie parą – ir nie-
ko tokio. Ugniagesiai gelbėtojai turėjo progos anykštėnams parodyti, kad ne veltui iš visų valdiškų institucijų 

visuomenė jais pasitiki labiausiai.
Autoriaus nuotr.  

Norint pasibaisėti, tereikia iki 
Ramybės nukakti...

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie medžiagą skulptūroms:

„Betonas man niekada nebuvo 
prie širdies, gamtoje betoninėmis 
skulptūromis baisėjausi Sibire.“ 

Tai štai kam jums priedą 
skyrė

Audronius GALIŠANKA, sa-
vivaldybės Administracijos di-
rektorius, apie Verslo informaci-
nį centrą: 

„Galiu pasakyti, kad savivaldy-
bė ne visada iš šios įstaigos gauna 
norimas paslaugas, tiesiog tenka 
pačiai spręsti, kaip jas gauti ir pa-
pildomai finansuoti“. 

Simpatijų nebuvimas 
atlyginimo nekeičia

Arvydas LINGAITIS, anykš-
tėnas, buvęs „Anykštos“ žur-
nalistas, apie komisiją tirti 
Tarybos nario Luko Pakelčio 
veiksmams:

„Kad meras, buvęs policinin-
kas, išties yra kerštingas, rodo ir 
tas faktas, kaip rajono Taryboje 
tampomasi su opozicijos lyderio 
statuso nesuteikimu L. Pakelčiui. 
Tai jau nenormalu ir merui tokie 
veiksmai solidumo ir rinkėjų sim-
patijų neprideda.“

Jam pasisekė – daugelis tokio 
tyrimo norėtų

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie  ko-
misiją tirti Tarybos nario Luko 
Pakelčio veiksmams:

„Tarybos narys Lukas Pakeltis, 
kaip ir bet kuris kitas išrinktasis 
savivaldybės politikas, nėra ta iš-
skirtinė asmenybė, kurios veiksmų 
Tarybos sudaryta komisija negalė-
tų tirti.“ 

Gilios šaknys - komunistai 
masiniais renginiais irgi 
prisidėdavo prie Šv. Onos

J. SINICIN, Valstybės saugu-
mo komiteto prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas 
pulkininkas, 1957 m. pažyma 
apie Antano Baranausko biusto 
atidengimą:

  „Siekiant užkirsti kelią antita-
rybiniams išpuoliams Anykščių 
bažnyčioje ir profilaktiškai apdo-
roti galimus katalikų autoritetų ke-
tinimus ryšium su BARANAUS-
KO biusto atidengimu, buvo imtasi 
būtinų priemonių.

Panaudojus priemones numaty-
tose „iškilmėse“ nedalyvavo ne-
pageidaujami asmenys, įvykusios 
pamaldos susiaurintos iki įprastos 
„Šv. Onos“ šventės, o tomis die-
nomis partinių-tarybinių organų 
organizuoti masiniai kultūriniai 
renginiai atitraukė didelę gyven-
tojų dalį ir bažnyčios lankomumas 
buvo įprastos bažnytinės šventės 
lygio.“



  

2017 m. rugpjūčio 5 d.iš arti

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Lietaus ir šalto oro iškankinti 
lietuviai „meldžia“ saulės nors 
paskutinį vasaros mėnesį arba 
neapsikentę pilko dangaus perka 
bilietus į turkijas, ispanijas, o 
kaip kurie net ir toliau. 

O aš, ankstų rytą gerdama 
kavą ir žvelgdama į dar tik brėkš-
tantį dangų, „nuodėmingai“ 
džiaugiuosi – jau tuoj rugsėjis, 
tuoj ruduo... kai matau spal-
vomis kūpančius gėlynus, juos 
mintyse paverčiu margaspalviais 
lapais, kurie mane džiugina 
labiau nei pavasarį žydėjusios 
obelys, nei dabar svyrančių rud-
bekijų žiedai...

Mėgstu rudenį gal dėl to, kad 
prieš kelis dešimtmečius žydint 
jurginams atėjau į šį pasaulį. Gal 

dėl to, kad ruduo kelia ilgesį, bet 
tą, tokį, skaidrų, šviesų, kad net 
tiksliai nežinai, ko ilgiesi – išskri-
dusių gandrų, retėjančio artimųjų 
rato ar tiesiog prabėgusio laiko... 

Noriu išmokti neskubėti – ryte 
strimgalviais nugerti pusę puo-
delio kavos, greitai greitai prieš 
uždarant namų duris paglostyti 
katę ir lėkt: pirma į darbą, tada 
klausyti kokios nors istorijos, 
praskrieti pro kavinukę galvo-
jant apie kavos puodelį – bet ne, 
tam nėra laiko, juk dar laukia 
galybė užduočių, įsipareigojimų, 
skambučių, piktų ir nuoširdžiai 
malonių žvilgsnių, dar turiu 
suspėti į parduotuvę, nusipirkti 
pusryčiams jogurto, kurio taip ir 
nesuvalgysiu, nes nebus laiko...

Ir atėjo diena, kada visi 
skubėjimai neteko prasmės, kada 
vienintelė užduotis buvo tiesiog 
išgyventi. Ir ką gi – teko susido-
roti ir su šia užduotimi... 

kai atrodo, kad krenti į duobę 
ir nėra už ko užsikabinti, kai iki 
kraujo nusibrozdini pirštus, o 
sklindančios aimanos negirdi 
niekas, supranti, kad turi tik 
save. kabinkis, kol pirštuose 
dar jausi nors menkutį jėgos 
pulsavimą, kabinkis, kol dar gali 
ištarti žodį... O gal, o gal atsiras 
girdinčių...

Ir jeigu likimas, Dievas ar 
kokia kita jėga dėlioja mūsų 
gyvenimo įvykių grandinę, tai šis 
darbas jai sekasi puikiai. kai jau 
pradedu mąstyti, kad pavargau, 
nebenoriu, sunku, atsiranda tie 
laiko patikrinti žmonės, kurie iš-
tiesia ranką ir ne tik kad gali, bet 
ir privalai į ją įsikibti, nes puikiai 
žinai, kad jeigu tą ranką paleisi, 
ją ištiesęs žmogus tau niekada 
neatleis.

Ir dažniausiai naktį, kartais 
paryčiais, jungiu kompiuterį, 
kaičiu kavą ir imuosi rašyti 
laišką. Jame rašau padrikus sa-
kinius, žodžius, laiškuose daug 
daugtaškių, kartais nebaigtų 
minčių, nes joms pabaigti reikia 
stiprybės. laiškas skrieja į 
londoną, pas vaikystės draugę 
Rūtą, su kuria būdamas gal 
septynerių kūrėme aukštosios 
mados kolekcijas savo barbėms, 
pas ją, kuri prieš metus palikusi 
darbą Vilniuje, iškeliavo „va 
bank“ kryptimi. kiek žinau, trys 
mėnesiai Italijos vynuogynuose, 
kelionės po Vieną, kitus Europos 
didmiesčius, beje, tik su kuprine 
ant pečių... Galiausiai pasiekė 
Nicą: „Žiūriu pro savo kamba-
rio langą ir matau jūrą, jachtas 
– o tai mano silpnybė, nuo šios 
sofos nesikelsiu savaitę, žiūrė-

siu, rašysiu arba tiesiog nieko 
neveiksiu“, – šypsnį sukėlė toks 
jos laiškas. Po kelių dienų gavau 
žinią, kad ji jau londone, čia – 
gal kiek ilgesniam laikui... kad 
ir kur ji būtų, laiškai į mano 
elektroninio pašto dėžutę skrieja 
nuolat... Ir kai eilinį kartą jai 
pasiskundžiau, kad jaučiuosi 
vieniša, kad aplink nėra žmonių, 
kurie norėtų su manimi bent 
arbatos puodelį išgerti, labai 
greitai gavau atsakymą: „Dai-
va, labai tavęs prašau, išvažiuok 
iš ten, susikrauk kuprinę ir 
važiuok. Pradžioj gal bus baisu, 
bet aš tau padėsiu, o kai jausiesi 
visai bejėgė, palaikysiu už ran-
kos... Tik važiuok, nebūk ten, kur 
esi nereikalinga...“ Paskutiniai 
žodžiai nupurtė... gal vis dėlto 
kažkam reikalinga... Tačiau Rūta 
nukirto: „Ne“. 

Draugystė su ja gimė smėlio 
dėžėje, daug metų nebendravom, 
o prieš trejetą metų nusprendėm 
susitikti – tai vienas geriausių 
sprendimų.

Dar viena draugystė, gimusi 
darželyje, irgi labai bran-
gi. lygiai taip pat, vos prieš 
kelis metus, kristina pakvietė į 
draugus „Facebook“ tinkle. „Aš 
nežinojau, kaip tave rasti, tad 
ieškojau per „Facebook“, – lyg 

teisindamasi aiškino man ji. Šiuo 
metu ji, indų kalbos ir kultūros 
doktorantė, gyvena Paryžiuje. 
kažkada, baigdama pokalbį, ji 
griežtai atsisveikino: „Būsi – 
užsuk“. Iš to supratau, kad turiu 
tai padaryti.

Du žmonės, mano gyvenime at-
siradę visai neseniai, elgiasi taip, 
kad pasijusčiau bent kur nors 
laukiama. Ir kas gali papriešta-
rauti, kad tikra draugystė gimsta 
smėlio dėžėje.

kodėl ten? Nes ten nuoširdu, 
ten nėra pareigų, statusų, nėra 
„ką žmonės pasakys“...

Atsikrausčiusi gyventi į Anykš-
čius, sunkiai mezgiau draugų 
ratą. Gal kad profesija tokia, 
gal kad smėlio dėžės nebėra... 
Absoliuti tiesa, kad tuščių vietų 
nebūna...

Atsirado žmogus, su kuriuo il-
gai galėjau gerti arbatą, šnekėtis 
apie labai asmeniškus dalykus, 
kartais netgi paverkti kartu – o 
tokių atvejų gyvenimas pametėjo. 
Džiaugiausi, kad net ir mažame 
miestelyje sutikau draugę. Tačiau 
permainų vėjai pučia, keičiasi 
pareigos, keičiasi aplinka, o 
su visu tuo, matyt, keičiasi ir 
draugystės sąvoka. Prie arbati-
nio, prie kurio mezgasi nuoširdūs 
pokalbiai, jau sėdi kiti žmonės...

Į renginį pakvietė 
mokyklinis varpelis    

Kai  erdvus muziejaus kiemelis pri-
sipildė vietinių gyventojų ir atvykusių 
iš svetur, pasigirdo skardus seno, paga-
minto dar 19 amžiaus  viduryje, moky-
klinio varpelio garsas.

 Taip Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus vadovė ir šio sambūrio 
organizatorė Aldona Bagdonienė pa-
skelbė renginio pradžią. Kadaise mo-
kyklinis varpelis į pamokas ne vieną 
dešimtmetį kvietė vaikystėje šimtus 
vaikų, tarp jų ir būsimąjį lietuvių lite-
ratūros klasiką, publicistą, literatūros 
mokslininką, visuomenės veikėją, 
kanauninką Juozą Tumą–Vaižgantą, 
išeivijos rašytoją Eleną Viktoriją Na-
kaitę–Arbienę, savo kūrinius pasira-
šinėjusią Alės Rūtos slapyvardžiu, 
žinomą akvarelės meistrą Kajetoną 
Sklėrių, mokslininkus Povilą Sklėrių, 
Gvidą Kazlauską, Feliksą Staniulį, 
pedagogą Zigmą Kuzmickį, rašytoją, 
kunigą Joną Kuzmickį–Gailių. Čia, 
Kunigiškių mokykloje įrengtame mo-
kytojo bute, kurį laiką vaikystėje augo 

ir būsimasis pasaulinio garso moksli-
ninkas, lietuvių mitologijos tyrinėto-
jas, vienas iš semiotikos mokslo kūrėjų 
profesorius Algirdas Julius Greimas, 
kurio 100-mečio garbei Lietuvos Res-
publikos Seimas šiuos metus paskelbė 
„Greimo metais“.

Skambia aukštaitiška tarme pasvei-
kinusi „brungius susiedėlius ir svarbias 
asabas“ pristačiusi, vedančioji  pakvie-
tė tylos minute pagerbti Anapilin išėju-
sius muziejaus steigėjus, puoselėtojus, 
rėmėjus. O tuomet prie mikrofono 
buvo pakviestas vienas iš Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus steigėjų, 
čia lygiai 25–erius besidarbuojantis  
žurnalistas, kraštotyrininkas, muzie-
jininkas, krašto šviesuolis Vytautas 
Bagdonas (kuris, beje, yra ir laikraščio 
„Anykšta“ neetatinis bendradarbis). 

Prisiminta muziejaus istorija

Pasak muziejų prižiūrinčio Vytauto 
Bagdono, mokykla čia veikė daugiau 
kaip šimtą metų, pokario laikais, įren-
gus mokyklą kitame kaime, čia veikė 
biblioteka, klubas. Kurį laiką pasta-

Sodžiaus muziejuje „užderėjo“ 
jubiliejų derlius
Liepos 29-ąją traukos centru tapo Kunigiškių I kaime esantis 

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, kur to šeštadienio vidurdie-
nį „suplaukė“ daugybė žmonių. 

tas netgi stovėjo tuščias, niokojamas 
gamtos darganų ir piktavalių žmonių. 
Matydami tokios apgailėtinos būklės 
statinį, neliko abejingi tiek vietiniai 
gyventojai, tiek kitur gyvenantys kraš-
tiečiai. Ir tikrai, 1986-ųjų pabaigoje 
statybininkai užbaigtą objektą perda-
vė užsakovams – tuometinio „Lenino 
keliu“ kolūkio atstovams. O jau kitų 
metų vasarą duris atvėrė restauruota-
me buvusios pradžios mokyklos pas-
tate įkurdintas muziejus.

“Kas būtų muziejus be žmonių? 
Būtų tiktai pastatas. O jūsų visų dėka 
muziejus atgyja, gyvuoja, gyvena, vei-
kia, pildosi naujais eksponatais, džiu-
gina kultūriniais renginiais, išsaugo is-
torinę atmintį“,- kalbėjo V. Bagdonas.

„Deimančiukų“ dešimtmetis

Kartu su Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejaus jubiliejumi buvo pa-
minėta  talentų sambūrio „Ieškokime 
„deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“ 
10-metis. Šio sambūrio seniūnė - bu-
vusi svėdasiškė tautodailininkė, litera-
tė Onutė Jėckienė.

Pagerbti trys garbūs kraštiečiai

Muziejaus kiemelyje buvo pa-
sveikinti trys jubiliatai: respublikos 
nusipelnęs artistas Ferdinandas Pra-
nas Jakšys, mokslininkas, bibliote-
kininkas Romualdas Vytautas Rim-
ša, inžinierius, daugelio dainų, tarp 
jų ir apie Svėdasų kraštą, kūrėjas 
Aleksandras Algimantas Indriūnas.

 Aktorius F. P. Jakšys išraiškin-
gai citavo Vaižganto mintis, pade-
klamavo poetės Aldonos Puišytės 
eilėraštį.  

Sveikinimų ir dovanų „lietus“

LR Seimo narys Antanas Baura  
įteikė Seimo Kultūros komiteto pir-
mininko Ramūno Karbauskio padėką 
muziejininkui Vytautui Bagdonui už 

jo ilgametį nuoseklų, nuoširdų ir kū-
rybingą darbą, gražias kultūrines ini-
ciatyvas. 

Padėką ir dovaną muziejininkui V. 
Bagdonui įteikė ir Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. Iš rajono va-
dovų lūpų taip pat pasigirdo ir paža-
das naujai suremontuoti muziejaus 
pastatą, kad 2019-uosius – Vaižganto 
jubiliejinius metus – muziejus sutiktų 
pasikeitęs. 

Kraštietis doc. Juozas Lapienis 
atidengė ant pastato sienos pritvirtin-
tą menišką ąžuolinę lentą su užrašu, 
bylojančiu apie muziejaus 30-metį. 
Šią atminimo lentą sukūrė ir pado-
vanojo  tautodailininkas, gamtos 
mokslų daktaras doc. Romualdas 
Šimkūnas. 

Doc. J. Lapienis muziejui įteikė ir 
kitą tautodailininko R. Šimkūno me-
džio drožinį su išrašytais svarbiausiais 
Vaižganto kūriniais. Nuoširdžiausius 
sveikinimus išsakė kraštietis, technikos 
mokslų daktaras doc. Gvidas Kazlaus-
kas, Kamajų seniūnijos visuomeni-
ninkas Vytautas Vilys, net iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų atvykęs svėdasiškis 
menininkas Pranas Almuntas Baronas 
bei kiti renginio svečiai.

Rokiškėnas ūkininkas Vytautas Šli-
kas į šventę atsivežė įspūdingo dydžio  
naminės duonos kepalų, kuriuos įteikė 

ne vienam muziejaus rėmėjui ir globė-
jui. Visiems susirinkusiems koncertą 
paskyrė Anykščių kultūros centro 
Kurklių kaimiškos muzikos kapela 
„Virinta“.

Oganizatoriai dėkojo rėmėjams: 
Lietuvos Respublikos Seimo nariui 
Sergejui Jovaišai, UAB „Alauša“ 
(generalinis direktorius Algimantas 
Čaplinskas), kraštietei Danutei Peže-
lienei, Danutės Kutkienės individu-
aliai įmonei. Už renginio įgarsinimą 
padėkota Anykščių kultūros centro 
Svėdasų skyriui ir asmeniškai Viliui 
Lapieniui, o už meninio akcento sukū-
rimą – būtėniškiams Domicelei ir Sta-
siui Augučiams. Už paramą padėkota 
Kunigiškių seniūnaitijos seniūnaičiui 
Pranui Maišeliui bei Rokiškio rajo-
no Juodonių kaimo turizmo sodybos 
šeimininkui Broniui Juozelskiui. Už 
nuotaikingą koncertą ačiū ištarta daini-
ninkams ir muzikantams iš kaimiškos 
kapelos „Virinta“, informaciniams rė-
mėjams, tarp kurių buvo ir “Anykšta”  

  O po oficialiosios dalies visi turėjo 
progos apžiūrėti senąsias ir atnaujintas 
ekspozicijas, net kelias naujas parodas. 
Dar ilgokai pabendrauta, pasišneku-
čiuota ir prie vaišių stalo muziejaus kie-
melyje po aukštaūgiais klevais.

-ANYKŠTA

Jubiliejinių renginių muziejuje organizatoriai sveikina su gar-
bingu 80-mečiu kraštietį aktorių Ferdinandą Praną Jakšį.

Iš JAV atvykęs menininkas 
Pranas Almuntas Baronas 
muziejui padovanojo senų kino 
filmavimo ir foto aparatų.

Vytauto BAGDONO nuotr.

Rajono meras ne tiktai  atve-
žė į Kunigiškių muziejų do-
vanų, bet ir pats jų gavo. Ką 
tiktai rokiškėnas ūkininkas 
Vytautas Šlikas jam įteikė 
įspūdingo dydžio naminės 
duonos kepalą
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Mažai kam bežinoma šio biusto 
atsiradimo istorija, kūriniu berū-
pinę žmonės, tuometės sovietinės 
valdžios pozicija. 

To laikmečio dvasią bei pavojus, 
dalyvaujant tokio meno kūrinio 
gimime, atspindi Valstybės sau-
gumo komiteto raportas Lietuvos 
komunistų partijos centro komite-
to vadovybei. Pažymos adresatas 
Borisas Šarkovas tuo metu dirbo 
LKP CK antruoju sekretoriumi. Šis 
dokumentas pirmą kartą publikuo-
tas dokumentų rinkinyje „Lietuvos 
kultūra sovietinės ideologijos ne-
laisvėje 1940–1990“.

Ir iš šio dokumento, ir iš kitų šal-
tinių, žinoma, kad biusto kūrimą 
organizavo tuomečiai Anykščių 
parapijos kunigai dekanas kanau-
ninkas Jurgis Žitkevičius, klebonas 
Vincentas Arlauskas bei kanaunin-
kas Petras Rauda. Neabejotinas A. 
Baranausko įamžinimo Anykščių 
bažnyčioje idėjos autorius buvo 
1954 m. iš Sibiro lagerių grįžęs ir 
Anykščiuose prisiglaudęs kan. P. 
Rauda. Panašių biustų bei atmini-
mo lentų dar ikikariniais metais jis 
buvo matęs Vakarų Europos šven-
tovėse. 

Tačiau, bažnyčiai neturint lėšų, 
kunigas iš pradžių galvojo tik apie 

A. Baranausko portreto nutapimą 
Anykščių bažnyčiai. Bet situacija 
iš esmės pasikeitė, susitikus su ra-
šytoju Antanu Žukausku-Vienuo-
liu.

1971 m. rašytuose atsiminimuo-
se kanauninkas detaliai papasakojo 
apie pirmą bei vėlesnius susitiki-
mus su A. Vienuoliu. „Rašytojas 
karštai pritarė ir bekalbant priėjo-
me išvados, geriau įtaisyti marmu-
rinį biustą“, – užrašė kunigas. Kan. 
P. Raudai užsiminus apie finan-
sinius dalykus, „rašytojas sutiko 
tuoj finansuoti, kad pradėti darbą ir 
davė kelis tūkstančius rublių“. Ku-
nigas atsiminimuose liudija, kad 
iš A. Vienuolio dar per du kartus 
gavo po „geroką pluoštą pinigų“.

Tuometę kunigo bendravimo su 
rašytoju situaciją itin tiksliai at-
spindi kan. P. Raudos 1956 m. pra-
džioje rašyto laiško A. Vienuoliui, 
prašant tolesnės finansinės para-
mos, eilutės: „Gal kiek keista, kad 
būnat čia pat tenka susisiekti raštu. 
Darau tai pagerbdamas Jūsų ramy-
bę ir nenorėdamas suteikti progos 
kam nors „uždirbti“, arba „Čia 
vietoje apie šį projektą, išskyrus 
vietos kunigus, niekam nesu sakęs. 
Žinoma, ir ateity iš savo pusės lai-
kysiuos diskrecijos“, arba „Laiško 

Kaip marmurinis Baranauskas į 
Anykščių bažnyčią žengė

Anykščių Šv. Mato bažnyčios dešiniojoje navoje prie trečiojo 
pilioriaus prigludęs vyskupo Antano Baranausko biustas pasitin-
ka įeinančiuosius į šventovę..

Menotyrininkės Dalios Tarandaitės žodžiais, „Anykščių šilelio“ 
ir kitų patriotinių kūrinių autorius biuste pavaizduotas maždaug 
30-40 metų amžiaus. Rimtame ir susikaupusiame jo veide atsi-
spindi ryžtas, atkaklumas, minties galia“.

įteikėjas jo turinio nežino“.
Tiesa, 1956 m. vėl suimtas ka-

nauninkas P. Rauda tardymo metu 
tik užsiminė apie sumanymo įgy-
vendinimo pradžią ir nuslėpė vieną 
esminį dalyką – rašytojo A. Vie-
nuolio finansinį indėlį, paminėda-
mas tik 1000 rublių auką.

Tuo tarpu kan. P. Raudos bei kitų 
Anykščių kunigų 1956 m. pradžio-
je pasirašytame rašte A. Vienuo-
liui-Žukauskui jau rašoma, kad „iš 
Jūsų dosnios rankos vyskupo A. 
Baranausko biusto fondui iš viso 
gauta dešimtys (turi būti – dešimt 
– Red. pastaba) tūkstančių (10000) 
rublių“.

Neabejotinai svarbų vaidme-
nį, kuriant A. Baranausko biustą, 
suvaidino ir senas A. Vienuolio-
Žukausko pažįstamas advokatas 
Zigmas Toliušis. Savo pažinčių 
Kaune dėka jis prikalbino darbo 
imtis jauną, bet jau žinomą skulp-
torių Henriką Rudzinską.

Yra duomenų, kad skulptūros 
bei užrašo sukūrimas ir gamyba bei 
montavimo darbai kainavę apie 20 
000 rublių. Visus ar bent didžiąją 
pinigų dalį skyrė rašytojas Antanas 
Vienuolis-Žukauskas.

Saugumo darbuotojų rengtoje 
pažymoje užsimenama apie prie-
mones sukliudyti į Anykščius at-
vykti pakviestiems tuometiniams 
Lietuvos bažnyčios hierarchams. 
Todėl biusto, kaip buvo ketinta, 
nepašventino vyskupas Teofilius 
Matulionis... Tačiau iškilmėse da-
lyvavo vyskupas Julijonas Stepo-
navičius ir daugiau kaip 20 kuni-
gų.

Šiemet liepos 28-ąją sukanka 

60 metų nuo tų dienų įvykių. An-
tano Baranausko biusto atsiradimo 
Anykščių šventovėje istorija yra 
paliudijimas, kad ir okupacijos są-
lygomis ryžtingi žmonės įgyven-
dindavo užsibrėžtus tikslus. Tačiau 

kan. P. Raudai už šį ir kitus „nusi-
kaltimus“ teko vėl patirti represijas: 
jis dešimčiai metų buvo išsiųstas į 
Mordovijos lagerius. Persekiotas ir 
Zigmas Toliušis, saugumas tardė ir 
kunigus, ir skulptorių...

Kanauninko P. Raudos rašto fragmentas, liudijantis A. Vienuolio auką A. Baranausko biustui kurti. 
Raštas  saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonduose.

Anykščių parapijos administratoriaus V. Arlausko albume išli-
kusi biusto, fotografuoto dar dirbtuvėse, nuotrauka. Gali būti, 
kad ją prieš 60 metų pateikė skulptorius H. Rudzinskas, norėda-
mas parodyti baigiamą savo kūrinį.

A. Baranausko biustas Anykščių Šv. Mato bažnyčioje ir jį prista-
tanti memorialinė lenta.                Rasos BRAŽĖNAITĖS nuotr.

Antanas VeRBIcKAS

akiratis
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(Nukelta iš 1 p.)
Verslininkų reorganizacijos
tikslai neįtikino

Į planus reorganizuoti Anykščių 
verslo informacinį centrą surea-
gavusio Anykščių vadovų klubo, 
kuris vienija svarbiausių rajono įs-
taigų bei verslo organizacijų vado-
vus, valdyba, parengusi kreipimąsi 
rajono Tarybai, siūlė nepritarti įs-
taigos reorganizacijai.

„Įstaiga ir toliau turėtų atlikti savo 
funkcijas. Reorganizuojant įstaigą, 
prijungiant prie kitokias funkcijas 
vykdančios įstaigos, nebus pasiek-
tas didesnis paslaugų efektyvumas, 
nebus teikiamos įvairesnės paslau-
gos verslininkams. Ar neatsitiks 
taip, kad mažinant lėšų skyrimą 
bus pradėtas mažinti darbuotojų 
skaičius? Viešoji įstaiga Anykščių 
turizmo informacijos centras turi 
ir išlikti kaip turizmo informavimo 
paslaugas teikianti įstaiga, juo-
lab kad siekiame kurorto statuso. 
Sprendimo projekte numatyta, kad 
po reorganizacijos pavyktų sutau-
pyti 20 proc. savivaldybės lėšų 
kasmet. Neigiamų pasekmių, kaip 
teigiama, dėl reorganizacijos nenu-
matoma. Todėl daroma prielaida, 
kad apskaičiavimai tik prelimina-
rūs. Nes kol kas nežinoma naujos 
įstaigos valdymo schema ir kiek 
reikės lėšų išeitinėms išmokėti“,  
- rašoma Anykščių vadovų klubo 
kreipimesi, kuriame akcentuojama, 
kad savivaldybės administracijos 
rajono Tarybai pateikti argumentai, 
kodėl reikia jungti Anykščių vers-
lo informacinį centrą ir Anykščių 
turizmo informacijos centrą, nėra 
pakankami“, - rašoma Anykščių 
vadovų klubo, kuriam vadovauja 
Anykščių ligoninės vyr.gydytojas 
Dalis Vaiginas, kreipimesi.

Bendruomenės skalambija 
pavojaus varpais

Šlavėnų bendruomenės pirmi-
ninkė Jolita Kontrimavičienė rajo-
no Tarybai perskaitė 23 rajono ben-
druomenių pareiškimą, kuriame 
konstatuota, kad Anykščių verslo 
informacinis centras – bendruome-
nėms reikalinga įstaiga.

„Tik su Anykščių verslo infor-
macinio centro pagalba įgyven-
dintų projektų dėka į rajoną buvo 
pritraukta ES investicijų, o jas 

įsisavinusios bendruomenės iš-
gražino viešąsias erdves, prikėlė 
merdėjusius pastatus, organizavo 
bendras veiklas. Anykščių verslo 
informacinis centras sukūrė Anykš-
čių rajono bendruomenių tinklą, 
kuris į Anykščius subūrė daugiau 
kaip 300 žmonių. Anykščių rajono 
bendruomenių tinklas yra puikus 
pavyzdys, kad parodyta iniciatyva 
buvo pripažinta ir įvertinta. Buvo-
me susitikę ir kalbėjome su keletu 
Tarybos narių, mus išklausė Biu-
džeto, Ekonomikos ir kaimo reika-
lų komiteto nariai, deja, dalyvauti 
kitų komitetų posėdžiuose pritrū-
kome laiko. Mes esame įsitikinę, 
kad galima rasti ir kitų būdų situ-
acijai išspręsti. Ar verta griauti tai, 
kas jau egzistuoja daugiau kaip 15 
metų? Mes verslo centro darbuoto-
jais pasitikime, juos pažįstame, jie 
žino mūsų problemas, galimybes, o 
tai įrodė mūsų ilgametė ir sėkmin-
ga bendrystė“, - sakė J. Kontrima-
vičienė.

Po reorganizacijos – mažesnis
dėmesys turizmui

Rajono Tarybai pateiktame 
sprendimo projekte dėl Anykščių 
verslo informacinio centro reorga-
nizavimo pateikti faktoriai, kurie 
paskatino įstaigos reorganizaciją. 
Savivaldybės administracija ruo-
šiasi dalyvauti Europos Sąjungos 
finansuojamame projekte. Projek-
to metu numatoma rekonstruoti 
Anykščių turizmo informacijos 
centro pastatą.

Teigiama, kad prieš teikiant pa-
raišką, turi būti „užtikrinta kitokia 
veikla negu šiuo metu vykdo TIC. 
Siūlymas sujungti viešąsias įstai-
gas AVIC ir TIC leistų pasiekti pro-
jekte numatytus rodiklius.“ Taip 
pat remtasi Valstybės kontrolės 
siūlymu savivaldybėms „priimti 
strateginius sprendimus: optimi-
zuoti visų formų įstaigas ir įmones, 
sukurti aiškią ir neprieštaringą jų 
veiklos tikslų kėlimo ir rodiklių 
vertinimo sistemą, užtikrinti efek-
tyvią institucinę priežiūrą ir jos 
valdymą.“

„Optimizuojama dėl to, kad 
verslo informacinio centro veikla 
daugiau nukreipta į bendruomenių 
projektų rengimą, konsultavimą, 
informavimą, administravimą, taip 
pat įstaigų steigimą, nuostatų ren-

Naikinama rajono verslą 
puoselėjanti viešoji įstaiga

gimą, todėl įstaiga 2016 metais įs-
taiga už teikiamas paslaugas gavo 
9000 Eur pajamų.Yra nuogąstavi-
mas, kad sujungus abi įstaigas, tie-
siog verslo funkcija išnyktų. Galiu 
pasakyti, kad nieko panašaus.Vers-
lo funkcijos nesumažės, o galima 
sakyti, kad jos didės – bus apie 
60-70 proc. verslo krypčių ir apie 
30 proc.turizmo krypčių“, - rajono 
Tarybai sakė Anykščių verslo re-
organizacijos iniciatorius, savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka.

Savivaldybė negaudavo 
paslaugų

A. Gališanka kalbėjo, kad savi-
valdybės administracijai esą iškil-
davę sunkumų, kai buvo norima 
pasinaudoti Anykščių verslo infor-
macinio centro paslaugomis.

„Galiu pasakyti, kad savivaldy-
bė ne visada iš šios įstaigos gauna 
norimas paslaugas, tiesiog tenka 
pačiai spręsti, kaip jas gauti ir pa-
pildomai finansuoti“, - rajono Ta-
rybos nariams sakė A. Gališanka.

Anot A. Gališankos, Anykščių 
verslo informacinį centrą ir Anykš-
čių turizmo informacijos centrą 
sujungus į vieną įstaigą, per metus 
pavyktų sutaupyti apie 20 proc. iš 
rajono biudžeto joms skiriamų lėšų. 
Be to, esą tapatūs viešųjų  įstaigų  
dariniai įsteigti kaimyninėse savi-
valdybėse, pavyzdžiui, VšĮ Molėtų 
turizmo ir verslo informacijos cen-
tras, VšĮ Kupiškio rajono turizmo 
ir verslo informacijos centras, VšĮ 
Ukmergės turizmo ir verslo infor-
macijos centras ir t.t.

Nei viešumo, nei skaidrumo

„Jūs rinkiminėje programoje kal-
bėjote apie viešumą. Nepriimsime 
radikalų sprendimų, jeigu nebus su 
visuomene išdiskutuota. O dabar, 
ar Vadovų klubas buvo surinktas, 
ar informuotas? Verslo centras su-
sijęs su Vadovu klubu“, - kalbėjo 
rajono Tarybos narys, socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis.

Savivaldybės administracijos di-
rektorius A. Gališanka aiškino, kad 
Vadovų klubo nuomonė savivaldy-
bės administracijai svarbi, tačiau 
aiškino nežinantis, „kaip Vadovų 
klubas su Anykščių verslo infor-
macinio centro funkcijomis tiesio-

giai susijęs.“
Rajono Tarybos narys, liberalas 

Lukas Pakeltis siūlė duoti pasisa-
kyti ir reorganizuojamo Anykščių 
verslo informacinio centro direk-
torei Renatai Gudonienei, taip pat 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktorei Vilandai Reika-
lienei.

„Direktorės buvo pasitarime ir 
mes išgirdome jų nuomones“, - aiš-
kino meras K. Tubis.

Verslo informacinio centro
 kolektyvas - nežinioje

Ką mano apie Anykščių verslo 
informacinio centro reorganizaci-
ją, „Anykšta“ teiravosi Anykščių 
verslo informacinio centro direkto-
rės R. Gudonienės.

„Jeigu žvelgiant iš Anykščių 
verslo informacinio centro vadovo 
ir darbdavio pozicijų, reorganiza-
vimo metu, kadangi mes dar neži-
nome struktūros, negaliu nuspėti ir 
negaliu suteikti socialinės – eko-
nominės garantijos darbuotojams, 
nes aš ir pati nežinau. Aš nežinau, 
ar man bus pasiūlyta darbo vie-
ta. Jeigu kalbant apie įstaigą, kaip 
paslaugų teikėją, jei bus turizmo 
ir verslo centras, ką rodo patirtis 
kitų miestų, ten verslo reikalai yra 
antraeiliai, nes turizmas visą laiką 
užima pirmą vietą. O mūsų rajone 
be jokios abejonės, kad turizmo 
reikalai bus pirmoje vietoje. Mes 
daug metų padėjome bendruome-
nėms, buvome jiems pagalbinin-
kais ir ramsčiais. Kas dabar jiems 
padės, aš nelabai įsivaizduoju. Gal-
būt naujo turizmo ir verslo centro 
vadovo pozicija bus kitokia, čia 
sunku spėlioti“, - apie numatomą 
reorganizaciją kalbėjo Anykščių 
verslo informacinio centro direkto-
rė R. Gudonienė.

Nuomonės viešai nesako

Tuo tarpu Anykščių turizmo 
informacijos centro direktorė V. 
Reikalienė, prie kurios dabar vado-
vaujamos įstaigos bus jungiamas 
Anykščių verslo informacinis cen-
tras, šia tema kalbėtis nenorėjo.

„Žinokit, nuo tokių komentarų aš 
susilaikau ir tikrai nieko nekomen-
tuosiu. Tiesiog dar nebuvo Tarybos 
posėdžio, tad man atrodo anksti 
kažką komentuoti. Taip, sprendimo 

projektas yra viešas. Yra tokia situ-
acija, manau, mano argumentai yra 
išsakyti pakankamai svarūs. Jeigu 
matėte projektą, ten viskas yra iš-
samiai surašyta. Nuomonės tikrai 
viešai nesakysiu“, - prieš rajono 
Tarybos posėdį sakė V. Reikalienė.

Verslas išgyvena 
sunkius laikus

Verslininkas, rajono Tarybos na-
rys, liberalas Mindaugas Sargūnas 
„Anykštai“ sakė, kad reorganizuo-
dami Anykščių verslo informacinį 
centrą rajono valdantieji tiesiog de-
monstruoja savo požiūrį į verslą.

„Ekonomiškai ši reorganizacija 
galbūt ir yra naudinga, sumažėtų 
vienu direktoriumi. Bet dar dides-
nė ekonominė nauda mūsų rajono 
biudžetui būtų, jeigu visai neliktų 
verslo centro funkcijos. Ne viską, 
manau, galima vertinti tik per eko-
nominę prizmę. Tokiu sprendimu 
rodomas tikras požiūris į verslą 
Anykščiuose. Jeigu, rajono vado-
vų manymu, Verslo centras dirba 
blogai, tai gal reikėtų aiškintis, 
kodėl jis taip dirba, galbūt reikalin-
ga pagalba jam, gal reikia stiprinti 
kvalifikuotais specialistais... Dabar 
pasirenkamas lengviausias būdas, 
prijungti prie Turizmo informacinio 
centro ir jis tegu tvarkosi, nes patys 
tvarkyti negeba. Ne visi valgome 
duoną iš turizmo sektoriaus, gaila, 
tačiau kiekvienais metais anykštė-
nų vis mažėja ir verslui, kuris dirba 
su rajone gyvenančiais žmonėmis 
darosi vis sunkiau“, - situaciją ra-
jone įvardijo M. Sargūnas.

Reorganizacijoje 
mato ir pliusų

Kalbėdamas apie Anykščių vers-
lo informacinio centro reorganiza-
ciją, verslininkas Valdas Žala at-
kreipė dėmesį, kad valstybiniame 
sektoriuje dirba per daug žmonių.

„Dabar daug informacijos „Go-
ogle“, tad natūralu, jog ir vienos,  
ir kitos įstaigos veikla turi trans-
formuotis. Kadangi jos išlaikomos 
iš mokesčių mokėtojų pinigų, tai 
reikia žiūrėti, ar tie patys žmonės 
nesidubliuoja, neatlieka panašių 
funkcijų ir ar nevalgo mokesčių 
mokėtojų pinigų. Jei taip yra, tai 
nereikia pykti ant ten dirbančių 
žmonių. Jie yra pasenusios siste-
mos dalis. Valstybės išlaikomos 
įstaigos turi būti tik strateginės ir 
teikiančios viešas paslaugas. Šia 
veikla gali užsiimti ir privatus vers-
las, nematau didelio skirtumo, gal 
net pliusų. Atsilaisvins kelios dar-
bo vietos. Žmonės ras kitus darbus.
Valstybiniame sektoriuje dirba per 
daug žmonių, kuriuos išlaikome 
mes. Pavyzdžiui, reikėjo Anykš-
čiuose buhalterės - su žiburiu nera-
si. O per visas urėdijas Lietuvoje jų 
dirba net 360“, - sakė V. Žala.

Sprendimo projektas – 
su klaidomis

Beje, sprendimo projektas dėl 
Anykščių verslo informacinio cen-
tro paruošas su klaidomis – jame 
neteisingai įvardintas reorgani-
zacijos pavadinimas. Sprendimo 
projektą rengęs savivaldybės Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vedėjas Alfredas 
Bulotas Anykščių verslo informa-
cinį centrą pakrikštijo „Anykščių 
verslo informacijos centru“. Tiesa, 
Vyriausybės atstovė Panevėžio ir 
Utenos apskrityse Kristina Naku-
tytė „Anykštai“ tikino, kad dėl to 
rajono Tarybai dėl įstaigos balsuoti 
pakartotinai nereikės.

Savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gali-
šanka skundėsi, kad iš Verslo 
informacinio centro savival-
dybei nepavykdavę gauti no-
rimų paslaugų.

Verslo informacinio centro 
reorganizacijai nepritarian-
tis rajono Tarybos narys, 
verslininkas Mindaugas Sar-
gūnas pastebi, kad verslui 
kasmet rajone vis sunkiau.

Verslininkas Valdas Žala 
mano, kad valstybiniame 
sektoriuje dirba per daug 
žmonių, kuriuos reikia išla-
kyti mokesčių mokėtojams.

Anykščių ligoninės vyr. gy-
dytojo Dalio Vaigino vado-
vaujamas Anykščių vadovų 
klubas teigia, kad po centro 
reorganizavimo verslininkai 
negaus įvairesnių paslaugų.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Tobotai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Auklė Mun. 
9.45 Šikšnosparnis Patas. 
10.00 Brolių Grimų pasakos. 
11.00 Šunų ABC 3. 
11.50 Pasaulio dokumenti-
ka. Plėšrūnai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumenti-
ka. Lokys vaiduoklis (subti-
truota).
13.35 Mis Marpl.
15.10 Folčio viešbutis 2 N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Lietuvos televizijos ju-
biliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios.
18.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7. 
22.00 Pučinis. N-7. 
23.45 Pučinis. N-7. 
1.25 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
1.50 Pasaulio dokumentika. 
3.30 Mis Marpl. (kart.).
5.05 Mūsų miesteliai. 
Paberžė. 

 
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“. 

7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris. Pasaka apie 
Spragtuką.
11.00 Paskutinė mimzė.
12.55 „PREMJERA 
Ugnikalnis“. N-7. 
16.45 Provincialai Niujorke. 
N-7. 1999 m. 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.35 Po saulėlydžio. N-7. 
22.35 Neįtariamasis. N14. 
0.35 Pametę galvas Las 
Vegase (k). N-7. 

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis žmo-
gus - voras“. N-7.
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 „Kobra 11“. N-7.
10.00 „Havajai 5.0“. N-7.
11.00 „Paauglių paplūdi-
mys“. N-7.
13.00 „Pasikeitimas“. N-7.
15.05 „Baltoji Iltis“. N-7.
17.25 „Pakeliui į Balį“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „2 Barai. Išlikimo ko-
vos“. N-7.
21.30 „Patrulių zona“ N-14.
23.40 „Rokis“. N-14.
2.00 „Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas“. 
N-14
 

6.30 Baltijos galiūnų čempi-
onato etapas Kuršėnai (k). 
7.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Baltijos galiūnų čempi-
onato etapas Tauragė. 
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“. 
10.35 „Gyvybės galia“. 
11.50 „PREMJERA Pragaro 
katytė“. 
13.00 „Viena už visus“. N-7. 
13.35 Sveikinimai. 
15.40 Savaitės kriminalai 
(k). N-7. 
16.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7. 
17.25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.30 „44-as skyrius“. N-7. 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7. 
21.40 Likimo ietis. N-7. 
0.00 „Akloji zona“. N14. 
1.50 Gatvių kovotojas. N14. 
3.25 Juodojo ežero paslap-
tis. N14. 

6.50 „Surikatų namai“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.  
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“. . 
9.45 „Surikatų namai“. 
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“. 
12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai“.
13:00 “Mylėk savo sodą”.
14.10 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.05 „Akloji“. 

18.05 „Būrėja“. .
19:10 KOMEDIJA Džekas 
Kaktusas. N-7. 1979 m. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nebylus liudijimas. 
Tikra meilė kantri. N14. 
23:10 Hadsono vanagas. 
N-7. 
01:10 “Begėdis”. N14. 
02:00 “Nebylus liudijimas”. 
N14. 
03:50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.
04:35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
7.05 Anapus čia ir dabar. 
8.00 Septynios Kauno die-
nos. (kart.)
8.30 Euromaxx. 
9.00 Premjera. Erdvės me-
nas.
9.30 Premjera. Šimtas vaiz-
dų iš Japonijos.
9.50 Tikri vyrai. 
10.35 Festivalis „Gaida 
2014“. 
12.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
15.05 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro. 
Kultūros žurnalas. 
17.00 Lietuvos žirginio spor-
to konkūrų čempionatas. 
19.00 Stop juosta. (kart.).
19.25 Klauskite daktaro. 
20.10 Nacionalinė paieškų 

tarnyba. 
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 
1.25 Lietuva mūsų lūpose. 
2.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
2.50 Nes man tai rūpi. 
3.35 Tikri vyrai.
4.20 Stilius. 
5.00 Durys atsidaro. 
5.30 Panorama. 

 programa 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Ne vienas kelyje. 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.20 KK2 (k). N-7. 
10.30 Dviračio šou. 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.45 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
17.30 Bus visko (k). 
20.15 KK2 (k). N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. 
0.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
1.20 Ne vienas kelyje (k). 
1.55 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k).

6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Iš peties. N-7
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7
12.00 „Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė“. N-7

13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Gražiausi žemės 
kampeliai.
15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 Nusikalstami protai. 
N-7.
19.00 „Skorpionas“. N-7.
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7.
21.00 „Planetos talentai“. 
N-7.
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Nakties TOP. 
Vasara“. 
23.00 „Vikingai“. N-14.
0.00 „Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai“. 

 
07.25 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 Darbščios rankos, 
atviros širdys. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“. 
10.40 0 laipsnių. 
10.45 „Vera“. N-7
12.45. „Moterų daktaras“. 
N-7
14.50 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.00 „Šetlando žmogžudys-
tės. Raudoni kaulai“. N-7.
0.15 „Vera“. N-7
2.10. „Moterų daktaras“. N-7
03.40 „Dykumos“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras. N-7
11.50 Savaitė. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“. 
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė 1. N-14. 
0.30 Kelias į namus. 
1.05 Detektyvas Monkas 2 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7

12.35 Nuo... Iki.... 
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirties apsuptyje 2. N14. 
0.05 „Persekiotojas“. N14. 
1.00 „Judantis objektas“. N-7. 
1.55 Po saulėlydžio. N-7. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 Galingasis Stenas. 
N-14. 
0.45Kastlas. N-7. 
1.35 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-7. 
2.35 Tėvynė. N-14. 
3.30 Greislendas. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7

7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 Kartą Meksikoje. N14. 
23.05 Likimo ietis. N-7. 
1.20 „Akloji zona“. N14. 
2.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.35 „Gyvybės galia“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.

18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Velvet“. N-7. 
22.35 „Ponia Dila“. N-7. 
0.55 „Auklė“. 
1.45 „Policija ir Ko“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
6.45 Laisvės vėliavnešiai. 
7.10 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
8.00 Animalija  (kart.).
8.25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
12.30 Nes man tai rūpi. 
13.15 Festivalis „Gaida 2014“. 
14.40 Animalija.
15.05 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Septynios Kauno 
dienos.
19.00 Euromaxx. 
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.15 LRT Kultūros akade-
mija. 
21.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festi-

valis „Vilnius Jazz 2016“. 
1.40 Šlovės dienos. N-7. 
2.25 Kultūrų kryžkelė. 
3.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
3.30 Euromaxx. 
4.00 Stop juosta. (kart.).
4.25 LRT Kultūros akademija. 
5.10 Panorama. 

6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
7.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
8.30 Bus visko (k). 
9.30 Žinios. 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7. 
15.20 KK2. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Dienos komentaras (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7

11.30 Kaulai. N-7 
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.00 6 kadrai N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 JJ show. N-14. 
23.00 Pjūklas 6. S. 
0.55 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. S. 
2.40 Daktaras Hausas. N-14. 

 
07.20 Skinsiu raudoną rožę. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 Patriotai.. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Admirolas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras. N-7
11.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė 1. N-14. 
0.25 Stambiu planu. 
1.05 Detektyvas Monkas 2 
N-7
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 Emigrantai. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 

7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Vienveidis. N-7. 
0.00 „Pasiutę šunys“. N14. 
1.05 „Judantis objektas“. N-7. 
2.00 Mirties apsuptyje 2. 
N14.
 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. 
N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 Nokautas.. N-7. 
0.30 Kastlas. N-7. 
1.20 Naujakuriai. N-7. 
2.15 Tėvynė. N-14. 

3.10 Greislendas. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
11.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Išgelbėk mane. N-7. 
23.05 Kartą Meksikoje. N14. 
1.05 „Visa menanti“. N-7. 
1.50 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7. 
2.25 „Pragaro katytė“. 
3.45 „Penktoji pavara“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės dei-
mantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.

14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio žmog-
žudystės IV. Angelas žudikas. 
N-7. 
23.10 „Ponia Dila“. N-7. 
1.20 „Auklė“. 
1.45 „Policija ir Ko“. N-7. 
2.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7. 
3.20 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
4.35 „„Velvet„“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 
7.15 Klauskite daktaro. 
8.00 Animalija  (kart.).
8.25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Tarptautinis šlagerių 
festivalis „Klaipėda 2017“. 
Transliacija iš Klaipėdos.
14.40 Padūkėliai marsupi-
lamiai.
15.10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.

16.30 Misija. Vilnija. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Stambiu planu. 
19.00 ARTi. 
19.20 Šlovės. N-7. 
20.05 Anapus čia ir dabar. 
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Colors of Bubbles“. 
1.40 Šlovės dienos. N-7. 
2.25 Misija. Vilnija. 
2.50 Lietuva mūsų lūpose. 
3.25 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 
4.15 Anapus čia ir dabar. 
5.10 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7. 
15.20 KK2. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, 
Lietuva (k). 
23.30 Dienos komentaras 
(k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 
TV6
7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7

11.30 Kaulai. N-7 
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Bagažo atsiėmimas. 
N-7. 
0.10 Iksmenai. Pradžia. 
Ernis. N-7. 
2.10 Daktaras Hausas. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Darbščios rankos, 
atviros širdys. 
07.50 Auginantiems savo 
kraštą. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7 
12.35 „Chiromantas“. N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras. N-7
11.50 Emigrantai. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Svetimšalė 1. N-14. 
0.30 Stop juosta.
1.05 Detektyvas Monkas 2 
N-7

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7

15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Prarastasis. N-7. 
1.05 „Pasiutę šunys“. N14. 
2.00 „Judantis objektas“. N-7.

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 Tarptautinis vyrų krep-
šinio turnyras Prancūzijoje. 
Lietuva - Kroatija. Tiesioginė 
transliacija. 
23.00 TV3 vakaro žinios. 
0.00 Vikingų loto. 
0.05 Kastlas. N-7. 
0.55 Naujakuriai. N-7. 
2.15 Tėvynė. N-14. 
3.15 Greislendas. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7

8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“. N-7
11.35 Muchtaro sugrįžimas 
(k).
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 Super 8. N-7. 
23.15 Išgelbėk mane. N-7. 
1.15 „Visa menanti“. N-7. 
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.45 „Pragaro katytė“. 
3.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
3.55 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 

16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio žmog-
žudystės IV. Elektrinė vendeta. 
N-7. 
23.10 „Ponia Dila“. N-7. 
1.20 „Auklė“. 
1.45 „Policija ir Ko“. N-7. 
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.20 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
4.05 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Angelas žudikas. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Colors of Bubbles“. 
7.10 Stilius. 
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.).
8.25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Bliuzas. Muzikinės 
kelionės (kart.).
13.30 Aktorės Nijolės 
Lepeškaitės 70-mečiui. Sadūto 
tūto. 
14.40 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 

17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Nacionalinis turtas. 
19.00 Projektas Pi.
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.15 Didžioji istorija.
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
1.25 ARTi. 
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Kultūrų kryžkelė. 
3.00 Festivalis „Gaida 2014“. 
4.25 Tikri vyrai. 
5.10 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7. 
14.15 24 valandos (k). N-7. 
15.20 KK2. N-7. Infošou. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Dienos komentaras (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7 

12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Babilonas.. N-14. 
0.10 Iksmenai. Pirma klasė. 
N-7. 
2.35 Daktaras Hausas. N-14.  

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Kitomis akimis.
08.20 Patriotai. N-7.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras. N-7
11.50 Gyvenimas. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.30 Premjera. Svetimšalė 
2.
0.30 Atspindžiai. 
1.05 Detektyvas Monkas 2 
N-7
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7

12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“. N-7
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Laukinės atostogos. N14. 
0.00 „Pasiutę šunys“. N14. 
1.05 „Judantis objektas“. N-7. 
2.00 Alchemija. VDU karta. 
2.30 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7.
21.00 „2 Barai“. N-14.
21.30 Tarptautinis vyrų krep-
šinio turnyras Prancūzijoje. 
Prancūzija - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija. 
23.30 2 Barai. N-14. 
0.00 Kastlas. N-7. 
0.55 Naujakuriai. N-7. 
2.15 Tėvynė. N-14. 
3.10 Greislendas. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Šuo“. N-7
10.35 „44-as skyrius“. N-7
11.35 Muchtaro sugrįžimas 
(k).
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 Desperado. N14. 
23.10 Super 8. N-7. 
1.20 „Visa menanti“. N-7. 
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.50 „Savas žmogus“. N-7. 
5.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“. 
16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimo vieta - Kelnas. 
Pamišęs. N-7. 
22.55 „Ponia Dila“. N-7. 
1.10 „Auklė“. 
2.00 „Policija ir Ko“. N-7. 
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.35 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
4.20 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Elektrinė vendeta. N-7.

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
6.55 Maistas ir aistros. 
7.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.).
8.25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Didžioji istorija (kart.).
12.45 Projektas Pi. (kart.).
13.20 TV režisieriaus Arvydo 
Ilginio 65-osioms gimimo me-
tinėms. Bronius Radzevičius. 
Nuoširdumas. 
14.45 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
10.

16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
18.45 Atspindžiai. 
19.15 Šlovės dienos. N-7. 
20.05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Royce“. HD.
1.40 Šlovės dienos. N-7. 
2.30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
2.45 Stambiu planu. 
3.15 Nacionalinis turtas. 
(kart.).
3.45 Projektas Pi. (kart.).
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
5.10 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7. 
15.20 KK2. N-7. Infošou. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Dienos komentaras (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Pėdsakai. N-7.

8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Vienam gale kablys.. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7 
12.30 Havajai 5.0. N-7
13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
21.00 Rezidentai. N-7
22.00 Kolumbiana. N-14. 
0.20 Laimėk. N-7. 
2.20 Daktaras Hausas. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Šiandien kimba. 
08.20 Patriotai. N-7.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 „Albanas“. N-7.
00.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
01.15 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės dakta-
ras. N-7
11.50 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
18.30 Aukštuomenės dakta-
ras 2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Bornas. Absoliutus pra-
našumas. N-14. 
0.25 Lietuva mūsų lūpose. 
1.05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
3.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
4.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
4.30 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą.

 

6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.35 24 valandos. N-7
12.35 Nuo... Iki.... 
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7. 
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Mano motinos prakeiki-
mas. N14. 
22.55 Malibu pakrantės ry-
kliai. N14. 
0.40 Laukinės atostogos. 
N14. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
6.55 Simpsonai. N-7
7.55 Rezidentai. N-7
8.55 Meilės sūkuryje. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
13.30 Simpsonai. N-7
14.30 Pažadėtoji. N-7
15.30 Pamilti vėl. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Atlantida. Prarastoji 
imperija. N-7. 
21.20 Pavojingasis Bankokas. 
N-14. 
23.25 Apgaulinga aistra. 
N-14. 
1.30 Blogas senelis. 5. S. 
3.05 Nokautas. N-7. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Žiniuonis“. N-7.
11.35 Muchtaro sugrįžimas 
(k).
12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7. 
21.30 Įsakymo vykdymas. 
N14. 
23.25 Desperado. N14. 
1.25 „Visa menanti“. N-7. 
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
2.55 Įsakymo vykdymas. N14. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.50 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“. 
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“. 

16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 
vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Be 
kaltės“. N14. 
22.55 SNOBO KINAS 
Žmogiška silpnybė. N14. 
1.45 „Auklė“. 
2.10 „Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
4.30 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Pamišęs. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Royce“. 
7.05 Tikri vyrai. 
7.50 ARTi. 
8.10 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
14.45 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai..
16.30 Laisvės vėliavnešiai. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 

19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.15 Legendos. 
21.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
1.40 Šlovės dienos. N-7. 
2.25 Atspindžiai. 
2.55 Maistas ir aistros. 
3.25 Laisvės vėliavnešiai. 
3.50 Lietuva mūsų lūpose. 
4.25 Durys atsidaro. Viena 
istorija. (kart.).
4.45 Legendos. 
5.30 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7. 
14.15 24 valandos (k). N-7. 
15.20 KK2. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Pėdsakai. N-7.
8.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
9.00 Nuo amato iki verslo.. 
9.30 CSI Majamis. N-7
10.30 Naujokė. N-7
11.30 Kaulai. N-7 
12.30 Havajai 5.0. N-7

13.30 Univeras. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Pėdsakai. N-7
20.00 Univeras. N-7
20.30 Farai. N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Diena po rytojaus. N-7. 
1.00 Iksmenai. N-7. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus. 
08.20 Patriotai. N-7.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N-7
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  N-7
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“. 
N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“. N-7.
00.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
01.15 Reporteris. 
03.10 „Jaunikliai“. 
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
04.25 „Delta“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 Premjera. Tobotai 2.
7.20 Tatonka ir mažieji 
draugai.
7.35 Šervudo padauža 
Robinas Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2.
8.05 Premjera. Mūsų mies-
teliai. Andrioniškis. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Pasaulio dokumenti-
ka. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Erdvės. Pasaulio žave-
sys (subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 3.
15.45 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncer-
tas.
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Grupės „Studija“ 
35-metis. 
23.30 Sumanūs advokatai 
N-14. 
1.25 Premjera. Valstybė 
prieš Fricą Bauerį. N-14. 

 
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“. 
7.20 „Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 

8.35 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 KINO PUSRYČIAI 
Sujudimas džiunglėse.
11.50 Šnipė Harieta.
13.55 „Pričiupom!“. 
14.55 „Paslaptingoji sala“. 
N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Piko 
valanda 3. N-7. 
21.20 Bukas ir bukesnis 
2. N14. 
23.35 Palikti po pamokų. 
N14. 
1.25 Mano motinos prakei-
kimas. N14.

6.30 Ančiukų istorijos. 
7.00 Nenugalimasis žmo-
gus - voras. N-7. 
7.30 Bailus voveriukas. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kung Fu Panda. N-7. 
9.00 Kobra 11. N-7. 
10.00 Vasaros gidas. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.00 Spąstai tėvams. 
Medaus mėnuo Havajuose. 
12.50 Šoklusis bičiulis. 
N-7. 
14.40 Undinė. U. 
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
Loterija. 
19.30 Grūdintas plienas. 
N-7. 
22.05 Pagrobimas 3. N-14. 
0.15 Megė. S. 
2.00 Pavojingasis 
Bankokas. N-14. 

6.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7
8.45 Sveikatos ABC. 
9.00 „Pavariau“. N-7
9.30 Apie žūklę. 
10.05 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“. 
10.35 „Gyvybės galia“.
11.50 „Pragaro katytė“. 
13.00 „Žiniuonis“. N-7. 
15.05 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7. 
16.10 „Kas žudikas? N-7
17.25 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7
18.30 „44-as skyrius“. N-7
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.00 MANO HEROJUS 
Apgaulė. N14. 
23.50 AŠTRUS KINAS Leik 
Plasidas prieš anakondą. S. 
1.35 „Visa menanti“. N-7. 
3.05 Muzikinė kaukė (k). 

6.50 „Surikatų namai“. 
7.50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai.  
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“. . 
9.45 „Surikatų namai“. 
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“. 
12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“. 
13:35 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”.
14.10 „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“. 
15.10 „Širdele mano“. N-7
17.10 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
19.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė Kiosem“.
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nebylus liudiji-
mas. Turtas. N14. 
23.10 „Begėdis“. N14. 
0.10 Žmogiška silpnybė. 
N14. 
2.50 „Be kaltės“. N14. 
4.20  „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“. 
5.05 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“. 
N-7.

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.35 Kultūrų kryžkelė. 
8.55 Kelias. Laida evange-
likams.
9.10 Krikščionio žodis. 
(subtitruota).
9.25 Maistas ir aistros. 
9.55 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
10.25 Ponas Selfridžas 3.
12.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
14.45 Legendos. 
15.30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21. 
17.00 Stilius. 
17.45 Bliuzas. Muzikinės 
kelionės.
19.30 Nes man tai rūpi. 
20.15 Tikri vyrai. 
21.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Londono.
0.05 Dabar pasaulyje. 

0.35 Viktoras Palėjus ir 
Valstybinis Vilniaus kvar-
tetas.
1.50 Anapus čia ir dabar. 
2.40 TV režisieriaus 
Arvydo Ilginio 65-osioms 
gimimo metinėms. Bronius 
Radzevičius. 
4.10 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
4.30 Stambiu planu. 
5.00 ARTS21. 
5.30 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
15.30 KK2 (k). N-7. 
17.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
17.30 Farai (k). N-7. 
18.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7. 
18.30 Išgyvenk, jei gali (k).
21.30 Yra, kaip yra (k). 
N-7. 
23.30 Autopilotas. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
3.30 Bus visko (k). 
4.25 Valanda su Rūta. 

6.30 Ledo kelias. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
9.00 „Ekstremali žvejyba“.
9.30 „Nuo amato iki vers-
lo“. 
10.00 „Iš peties“. N-7.
11.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7.
12.00 „Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė. N-7.
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias. N-7
16.00 Iš peties. N-7
17.00 Havajai 5. N-7. 
18.00 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų. N-7. 19.00 
Skorpionas. N-7. 
20.00 Bibliotekininkai. N-7. 
21.00 Planetos talentai. 
N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Dienos šviesa. N-7. 
0.50 Laimėk. N-7. 

 
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“. 
09.00 Skinsiu raudoną 
rožę.
09.30 „Likimo melodija“. 
N-7.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
15.00 „MMA “King of the 
Cage in the Beach“ (1).
16.00 Žinios.
 16.20 Skinsiu raudoną 
rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 
Žygimantu Pavilioniu. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Merginos iš 
Ukrainos“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas 
Gordejevas“. N-7.
22.30 Žinios.
 23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
02.25 „Bekraštė Kanada“. 
03.15 „Vincentas“.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 14-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių;

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas;

- nuotekų tinklo išplovimas;

- drenažo tinklo išplovimas.

 Informacija suteikiama

tel. (8-650) 16057.
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- Domantai, kaip Jūsų gyve-
nime atsirado muzika, ypač dai-
nuojamosios poezijos žanras? 

- Muzika mano gyvenime neat-
sirado, tai aš gimiau jos pasaulyje. 
Kitokio nepažįstu. Kas yra dainuo-
jamosios poezijos žanras, aš ne-
žinau. Esu apie tai rašęs ne vieną 
straipsnį, pasakojęs begalę kartų. 
Visus atsakymus į klausimus apie 
šį terminą reikia peradresuoti Ge-
diminui Storpirščiui, jis tikrai žino. 
O aš ne (šypsosi).

- Jūs esate ne tik muzikantas, 
vedate radijo laidas. Ką Jums 
duoda tokia patirtis? Ar mieliau 
apie muziką kalbėti, diskutuoti, 
ar ją kurti?

- Viskas, kas susiję su muzika, 
man yra miela. Dešimt metų kie-
kvieną savaitę rašau apie muziką, 
kartais atsiranda tokios aferos kaip 
„Pakartot“ (laida per LRT radiją, - 
autorės pastaba), susijusios labiau 
ne su muzika, bet su man įdomiais 
bičiuliais. Mat iš tiesų kalbėti apie 
muziką yra toks pats absurdas, 
kaip šokti apie architektūrą, tačiau 
net šis absurdas mielas! Dar yra 
nesibaigiantys koncertai, repetici-
jos, įrašai, tai taip pat miela. Užvis 
sunkiausia yra išmokti klausytis 
muzikos. Vis dar to mokausi. 

- Kaip manote, ar šiuolaiki-
niame chaotiškame pasaulyje 
dainuojamoji poezija dar randa 
kelią į žmogaus širdį, priverčia 
sustoti ir susimąstyti?

- Šiuolaikinis pasaulis nėra dau-
giau ar mažiau chaotiškas, nei kada 
nors. Priemonės, įrankiai keičiasi, 
bet stereotipai, klišės, klausimai 
lieka tie patys, senas geras chaosas 
taip pat. Ir paprastai jo kiekis išo-
rėje priklauso nuo kiekio viduje. 
Taip pat ir ausys tos pačios. Tiesa, 
greičiau pavargstančios, nes „mu-
zikėlė“ mus persekioja didžiąją 
dalį dienos, net perkant žuvį. Ta-
čiau jei labai labai įdėmiai pasižiū-
rėsime į muzikos raidą, tai nieko 
iš esmės naujo nevyksta jau nuo 
1970-ųjų pabaigos. Visi žanrai, 
visos kryptys, visi eksperimentai, 
net radikaliausi, jau yra buvę. Tam 
tikra prasme muzika yra pasibai-

gusi, traukinys nuvažiavęs ir dabar 
tegirdėti tolstantis dundėjimas. Tai 
nėra nei gerai, nei blogai, taip tie-
siog yra, nes visi kultūriniai feno-
menai istorijoje turi savo ciklus. 

Ar kokia nors muzika randa ke-
lią į kieno nors širdį, man atsakyti 
sunku. Jei kalbėčiau apie save, tai 
mano širdis muša ritmą. Vadinasi, 
ji pati neišvengiamai yra daug di-
desnės už mane muzikos dalis. 

- Poezijos pasaulyje Jūs esate 
aktyvus jau maždaug nuo 2002-
ųjų. Ar per tiek metų vis dar len-
gva atrasti įkvėpimo kūrybai?

- Ne, nelengva, todėl nebesu po-
ezijos pasaulyje, nerašau eilių jau 
dešimtmetį ir neketinu pradėti vėl. 
Viskas, ką norėjau parašyti, para-
šiau. Yra dvi-trys eilutės, kurios 
man iki šiol visai patinka. Poezijos 
beveik nebeskaitau ir vieninteliai 
sąlyčiai su šia išskirtine literatūros 
dalimi yra muzikiniai performan-
sai, kurių metu gyvai su bičiuliais 
improvizuojame elektroniniais 
ir akustiniais instrumentais, kam 
nors balsu skaitant eiles. 

- O kas yra Jūsų įkvėpimo šal-
tiniai?

  - Apsakyti šaltinį reiškia jį su-
stabdyti. O sustabdytas jis jau nebe 
šaltinis. Šiaip jau nėra nė vieno 
dalyko Paukščių Tako galaktikoje, 
kuris negalėtų įkvėpti. 

- Ką Jums reiškia dainuoja-
moji poezija? Ar galima teigti, 
jog tai – savotiškas gyvenimo 
būdas?

- Apsaugok, Viešpatie! Kaip jau 
minėjau, aš nedainuoju poezijos, 
nežinau, kas sugalvojo šį pavadi-
nimą ir kaip dirbtinai atsirado toks 
gana keistas aktorinis lietuviškas 
judėjimas. Lietuviškos muzikos 
apskritai klausau labai mažai, tu-
riu tik keletą numylėtų albumų ir 
jų neįmanoma būtų pavadinti dai-
nuojamąja poezija. Antra vertus, 
dabar šiuo mįslingu terminu vadi-
nama bet kas. Štai grojau festivaly-
je kartu su Andriumi Mamontovu, 
Jazzu, Igoriu Kofu, Neda – visi 
bardai?! Anykščiuose grosime su 
grupe gana sunkaus alternatyvaus 
bliuzroko, taip pat scenoje bus 

Agnė lIUBERTAITĖ

Dainuojamoji poezija yra vienas intymiausių muzikos žanrų. Apie jo žavesį ir prasmę nuspren-
dėme pasikalbėti su tais, kurie dainuojamąją poeziją „valdyti“ moka geriausiai – tai muzikantas ir 
poetas Domantas Razauskas bei jaunas perspektyvus muzikantas, jau tapęs ir Sauliaus Mykolaičio 
vardo premijos laureatu, Kristijonas Ribaitis. Šią vasarą Anykščiuose vėl koncertuosiantys atlikėjai 
neslepia savo simpatijų šiam miestui ir, kaip patys sako, jiems visada gera čia sugrįžti.

„Baltasis Kiras“. Ką tai turi ben-
dro su dainuojamąja poezija? Esu 
apie tai rašęs spaudoje. Festivalių 
organizatoriai dėl marketingo gali 
bet kam užklijuoti bet kokią etike-
tę. Bet šitas absurdas turi kažkada 
pasibaigti. Visame pasaulyje yra 
suprantamas terminas „autorinė 
daina“, „dainų autorius ir atlikė-
jas“, folk muzika ir taip toliau. Ir 
tik pas mus atsiranda kažkokie 
mitiniai dainuojančių poetų judė-
jimai... Nors nei apie muziką tai 
nieko nesako, nei tos poezijos ten 
su žiburiu nerasi. Tiesa, dar lenkai 
turi, bet ten viskas gerokai aiškiau. 
Tad kalbėdamas apie savo gyveni-
mo būdą, galėčiau verčiau sakyti 
„rokenrolas“.

- Ar turite svajonių,  dar neį-
gyvendintų tikslų, susijusių su 
muzika, poezija? 

- Idėjų, minčių, planų, susiju-
sių su muzika, daile, fotografija, 
kelionėmis, – turiu! Bet jei tik ką 
bandau praskleisti, tai visada ima 
ir neišsipildo (šypsosi). 

- Ką Jums reiškia Anykščiai, 
galimybė čia muzikuoti? Gal 
turite dar kažką bendro su šiuo 
miesteliu?

- Anykščiai... Nežinočiau, nuo ko 
net pradėti. Tad pasakysiu papras-
tai – labai seniai mano pažįstamas, 
mylimas miestas, į kurį visada grįž-
tu su didžiausiu malonumu. Turiu 
ten bičiulių, pažįstamų, mėgstu ten 
vaikščioti ir žvalgytis, jei tik yra 
laiko. O kai dar toks vienas garsus 
alpinistas ateina į koncertus ir po 
to sako „buvo gražu“, tai užsima-
nau ten apsigyventi (šypsosi).

- Kristijonai, kaip Jūs atradote 
dainuojamąją poeziją?

- Atradau labai netikėtai, dar 
mokykloje. Kurdamas dainas an-
gliškai, iš naujo atradau Storpirš-
čio, Kernagio ir kitų bardų dainas, 
kurios vaikystėje buvo kaip muzi-
kinis fonas mano namuose. Mano 
abu tėvai, būdami režisieriais, ne 
kartą dirbo su daugeliu iš jų, ypač 
su Kernagiu ir „Keistuolių tea-
tru“, todėl tuos žmones aš dažnai 
matydavau savo vaikystėje. Taigi, 
vėliau iš naujo atradęs šiuos muzi-

Kai žodžiai virsta muzika...
kantus, išsikėliau sau užduotį rašy-
ti tekstus lietuviškai. Šiandien man 
vis dar keista, bet kartu ir bepro-
tiškai didelė garbė dalintis su šiais 
žmonėmis scena.

- Kuo šis žanras iš esmės išsi-
skiria iš kitų? 

- Dainuojamoji poezija visada 
išsiskirs savo intymumu. Ryšys, 
kuris atsiranda tarp klausytojo ir 
atlikėjo, yra labai asmeniškas, ko, 
mano manymu, kituose muzikos 
stiliuose matome labai retai. Aš 
pats nedrįsčiau sakyti, jog tai, ką aš 
groju, yra šimtu procentų dainuo-
jamoji poezija. Bet tas ryšys visgi 
išlieka, kartais toks stiprus, jį gali-
ma beveik rankomis paliesti.

- Kaip manote, ar šiandien 
poezijai lengva rasti kelią į žmo-
gaus sielą?

- Ne kartą jau įsitikinau, kad 
šiuolaikiniam žmogui reikia po-
ezijos, ir malonu matyti, kad šių 
žmonių skaičius didėja. Nebūtinai 
poezija turi priversti susimąsty-
ti, poezija lygiai taip pat padeda 
įvertinti visą šiuolaikinį chaosą. 
Teigiamai, neigiamai ar ironiškai 
–  čia jau poeto nuosprendis.

- Kas dainuojamojoje poezijo-
je yra svarbiau – žodžiai ar lyriš-
ka švelni muzika?

- Muzika yra svarbu, tačiau ne-
būtinai ji turi būti lyriška ar švelni. 
Savo muzikos nepavadinčiau labai 
švelnia – išskyrus kelias dainas, aš 
šūkauju, savo muzikoje naudoju 
daug triukšmą keliančių garsų. Tai 
man leidžia lengviau ištransliuoti 
tai, ką aš noriu perduoti klausy-
tojams. Didelė dalis to ateina iš 
teksto, bet, mano manymu, vien 
geras tekstas yra viso labo poezija. 
Dainuojamoji poezija –  tai aukso 
viduriukas tarp gero teksto ir geros 
muzikos.

- 2016-aisiais tapote devinto-
sios Sauliaus Mykolaičio vardo 

premijos laureatu. Ar apdovano-
jimai įkvepia Jus siekti dar dau-
giau, ar tai Jums tik simbolika, 
laikinas džiaugsmas, kuris po 
kiek laiko užsimiršta?

- Tokie apdovanojimai leidžia 
suprasti, kad kažką darai gerai ir 
kad kažkam vis dėlto tai patinka. 
Nemanau, kad negavęs apdova-
nojimo būčiau kažką daręs kitaip, 
kita vertus, šis apdovanojimas 
davė man progą dirbti su nepakar-
tojamais žmonėmis ir išleisti savo 
pirmąjį albumą. Svarbiausia po 
tokių apdovanojimų –  neužmigti 
ant laurų.

- Ar galima teigti, jog dainuo-
jamoji poezija yra gyvenimo bū-
das?

- Man dainuojamoji poezija yra 
toks keistas dalykas, netelpantis į 
jokius rėmus, nes į šį stilių sutelpa 
tiek daug skirtingų žanrų, nuotai-
kų, žmonių ir akimirkų. Dėl gy-
venimo būdo –  jie gali būti keli. 
Vienas –  su buteliu rankose, kar-
tojantis, jog jis yra bohemos dalis. 
Kitas –  medituojantis, bandantis 
muzikoje ir poezijoje atrasti save, 
geriau suprasti žmogaus egzis-
tenciją. Tų gyvenimo būdų yra ir 
daugiau. Svarbiausia, kad vienas 
žmogus gali per savo gyvenimą 
patirti juos visus, o kitas nepaliesti 
nė vieno iš jų.

- O ar turite muzikinių svajo-
nių?

- Yra keletas idėjų, kurias tikiuo-
si įgyvendinti netolimoje ateityje. 
Kol kas tai viso labo idėjos, bet 
niekada negali žinoti.. 

- Šį rugpjūtį vėl grosite Anykš-
čiuose. Kuo Jus žavi šis mieste-
lis?

- Šis miestas įstrigo mano atminty-
je nuo tada, kai pradėjau groti „Pur-
puriniame vakare“. Nors daugiau 
koncertų čia  netenka  surengti, man 
visada gera sugrįžti į Anykščius.

Domantas Razauskas sako, kad nėra nė vieno dalyko pasaulyje, kuris negalėtų įkvėpti kūrybai.

Kristijoną Ribaitį nuo mažens lydi garsiausių Lietuvos bardų 
muzika.
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(Atkelta iš 1 p.)
Skulptūromis pasirūpino 
buvęs klasės draugas 

Buvęs Anykščių rajono tarybos na-
rys, politikas ir Lietuvos akrobatinio 
skraidymo federacijos prezidentas 
,ne kartą per Miesto šventes nardęs 
Anykščių padangėje, V. Galvonas 
žuvo 2015 m. birželio 26–osios vaka-
rą sportinio lėktuvo avarijoje. 

Taip netikėtai išėjęs į amžinybę, pa-
liko ne tik skausmą artimųjų, draugų 
širdyse, bet ir daugybę pradėtų dar-
bų. Paliko ir  išpuoselėtus tvenkinius 
Margių tvenkinių komplekse Kalve-
lių kaime (Vilniaus r.) su pakrantėse 
sukurtomis anykštėnų tautodailinin-
kų medžio skulptūromis. Svetingumu 
garsėjusio V. Galvono poilsiavietėje 
yra apsilankę daug anykštėnų, vasa-
romis čia pažvejodavo ir vis po vieną 
kitą skulptūrą tvenkinių pakrantėse 
palikdavo Anykščių krašto medžio 
drožėjai. 

Taip jau atsitiko, kad naujųjų tven-
kinių savininkų medžio skulptūros 
nedomino ir jomis pasirūpino vienų 

iš didžiausių šiltnamių šalyje savi-
ninkai Audrius ir Valdemaras Juškos. 
V. Juška kartu su V. Galvonu mynė 
tos pačios mokyklos slenksčius ir 
vėliau tarp jų išliko šilti ir draugiški 
santykiai. Vyrai dažnai susitikdavo, 
pasišnekėdavo įvairiais klausimais. 
Būtent V. Juška ėmėsi iniciatyvos 
skulptūras nupirkti ir pargabenti į 
Anykščius. 

Pasak V. Juškos, buvo minčių 
skulptūras statyti Andrioniškyje, ta-
čiau apsigalvota. „Jeigu nebus rasta 
labiau visuomenei prieinama viešoji 
erdvė, kurią galėtų papuošti ir įpras-
minti skulptūros, teks jas statyti šil-
tnamių teritorijoje“, - prasitarė vienų 
didžiausių, ką tik iki 10 hektarų iš-
plėstų,  šiltnamių savininkas. 

Kareivis Šveikas jau saugo 
šiltnamius

Medžio drožėjas Robertas Matiu-
kas ne kartą vasaromis  svečiavosi V. 
Galvono valdose ir prisimena, kaip 
prieš daugiau kaip dešimtmetį kar-
tu su keliais anykštėnais darbavosi 

Kas laukia parkeliavusių į gimtinę 
Vytauto Galvono skulptūrų?

prie ąžuolų, laisvalaikiu žvejojo ir 
linksmai leido laiką. „Kiek pamenu, 
tuomet prie tvenkinių stovėjo mūsų, 
anykštėnų tautodailininkų, sukurtos 
medžio skulptūros, - sakė R. Matiu-
kas. – Be manęs vasaromis skulptū-
ras ten kūrė tautodailininkai Valentas 
Survyla, Pranas Petronis, šviesios at-
minties drožėjų drožėjas anykštėnas 
Jonas Tvardauskas. Galbūt vėliau at-
sirado skulptūrų, sukurtų menininkų 
ir iš kitų vietovių. Tarp parkeliavusių 
skulptūrų buvo man brangus „Nykš-
tukas“, kurį iš ūkininkų atsipirkau, o 
mano kareivis Šveikas jau saugo šil-
tnamius“.

R. Matiukui neramu dėl skulptūrų 
likimo. „Jeigu jos taip lauke sugul-
dytos peržiemos dar vieną žiemą, jų 
jau gali niekam neprireikti, - paste-
bėjo medžio drožėjas. – Jas reikia 
nedelsiant atnaujinti, galbūt plonai 
perdrožti viršutinį sluoksnį, im-
pregnuoti ir pastatyti. Manau, tam 
galima būtų suorganizuoti autorių, 
kurių darbai parkeliavo, stovyklą, 
galbūt ieškoti kokios kitokios išei-
ties, tačiau šioms skulptūroms ne-
valia supūti, nes jos galėtų įamžinti 
ne tik garbaus anykštėno V. Gal-
vono, bet ir į amžinybę išėjusio J. 
Tvardausko atminimą, nes ten yra ir 
jo kūrinių“, - svarstė R. Matiukas, 
manantis, kad Anykščiuose yra la-
bai daug erdvių, kurias be didelių 
investicijų galėtų papuošti dabar 
prie keliuko šalia šiltnamių gulin-
čios skulptūros. 

Tokiai idėjai pritaria ir Anykščių 
tautodailininkų vadovė, muziejininkė 
Skaidrė Račkaitytė

Kiekviena skulptūra 
brangintina

Rašytojas Rimantas Vanagas teigia 
irgi girdėjęs apie į Anykščius parke-
liavusias V. Galvono medžio skulp-
tūras. Pasak jo, būtent jomis galima 
įamžinti garbaus anykštėno V. Gal-
vono atminimą ir tuo pačiu mieste 
sukurti dar vieną išskirtinę kultūrinę 
erdvę.

 „Medis yra gamtos dalis, tad 
skulptūros derėtų daugelyje ža-
lumoje skęstančių miesto erdvių. 
Gal tai gėlėtų būti miesto parkas, 
gal geriausia tiktų betono tvariniais 
užgriozdinta  vadinamoji Gaisrinin-
kų sala, kurią taip mėgo Vytautas ir 
turėjo vizijų ją paversti mėgiama 
anykštėnų poilsio vieta, - svarstė ra-
šytojas, nuogąstaujantis, kad skulp-
tūros nebūtų išparduotos po vieną, 
neiškeliautų į turtingų verslininkų 
sodybas ar kolektyvinius sodus. - 
Betonas man niekada nebuvo prie 
širdies, gamtoje betoninėmis skulp-
tūromis baisėjausi Sibire. Medis 
šildo. Kita vertus, Anykščiuose tiek 
nedaug talentingo medžio skulp-
toriaus J. Tvardausko kūrinių tėra, 
didžioji dalis jų puošia jo gimtąjį 
Zarasų kraštą, tad kiekviena išli-
kusi skulptūra, dar galinti papuošti 
Anykščių krašto erdvę ir įprasminti 
J. Tvardausko atminimą, branginti-
na“.

  Apie skulptūras žino...

„Žinau, kur jos yra, apie tai kal-
bėjom su meru, - sakė apie medžio 

skulptūras laikinai Anykščių rajono 
merą Kęstutį Tubį pavaduojantis, 
gerai V. Galvoną pažinojęs Sigutis 
Obelevičius. – Grįš iš atostogų pavel-
dosaugininkė Daiva Stankevičienė, 
įvertinsim skulptūrų būklę ir spręsim, 
ką daryt. Mano nuomone, tam tiktų 
erdvė prie Miško gatvės, visai neto-
li namų, kuriuose Vytautas užaugo. 
Ten yra gabalėlis žemės, galima būtų 
pasodint alyvų, nes dėl komunikacijų 
gausos didelių medžių ten sodinti ne-
galima. Skverą galima  būtų pavadin-
ti V. Galvono skveru, galbūt su spe-
cialistais svarstysime ir kitų erdvių 
tinkamumą“, - sakė vicemeras. 

Bet laikas bėga. Jeigu skulptūros 
sulauks vėlyvo rudens liūčių ir sniego, 
gali tapti niekam nebereikalingos. 

Sužinojo iš rašytojo

V. Galvono dukra Miglė Galvonai-
tė prasitarė, kad apie skulptūrų likimą 
ji sužinojo iš anykštėno rašytojo R. 
Vanago. 

Pasak šiemet žurnalistikos bakalau-
rą įgijusios merginos, medžio skulp-
tūros puošė tvenkinių pakrantes, kur 
jos tėtis praleisdavo dalį laisvalaikio, 
kurio taip mažai turėjo. 

„Jis labai mylėjo savo gimtąjį 
Anykščių kraštą ir jo žmones. Dirb-
damas Lietuvos respublikos Seime, 
Anykščių rajono taryboje, stengėsi 
dėl jų geresnio gyvenimo, tad būtų 
labai gražu, jei anykštėnai įprasmintų 
jo atminimą. Manau, kad skulptūros 
tam labai tiktų. Norėčiau, kad jos ne-
būtų išsklaidytos, kad neiškeliautų iš 
Anykščių krašto...“. 

Dar vienos žiemos medžio skulptūros, jeigu jomis nebus pasirūpinta, gali ir neištverti...
Autoriaus nuotr. 

Vicemeras Sigutis Obelevi-
čius teigia, kad skulptūrų 
problemą jis ir meras žino ir, 
pasitelkę specialistus, klausi-
mą spręs artimiausiu metu. 

Medžio drožėjas Robertas Matiukas daugiau kaip prieš dešim-
tmetį kartu su kitais Anykščių krašto medžio drožėjais yra dar-
bavęsis prie buvusių Vytauto Galvono tvenkinių.

Rašytojas Rimantas Vanagas 
teigia, kad išsaugant skulptū-
ras, būtų galima įamžinti ne 
tik Vytauto Galvono, bet ir ta-
lentingojo medžio drožėjo Jono 
Tvardausko atminimą. 

Buvęs klasės draugas, ūki-
ninkas Valdemaras Juška 
pasirūpino Vytauto Gal-
vono medžio skulptūras iš 
Vilniaus rajono parvežti į jo 
gimtąjį kraštą. 

Medžio skulptūros šaukiasi 
pagalbos... 

Vytauto Galvono dukra žur-
nalistė Miglė Galvonaitė 
norėtų, kad skulptūros ne-
būtų išsklaidytos po įvairias 
vietas. 
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Anksčiau buvo pranešta, kad 
grupė senosios inteligentijos ir 
kai kurie katalikų bažnyčios au-
toritetai konspiratyviai pagamino 
mirusio rašytojo vyskupo BA-
RANAUSKO biustą ir planuoja 
jį pastatyti Anykščių bažnyčioje.

Toliau tiriant šį klausimą, 
buvo gauti duomenys, kad BA-
RANAUSKO biusto pagamini-
mą organizavo buvę liaudininkų 
partijos lyderiai ŽYGELIS ir 
TOLIUŠIS, kanauninkas ŽIT-
KEVIČIUS ir kunigas ARLAUS-
KAS. Biusto autorius – skulpto-
rius RUDZINSKAS. Materialinę 
pagalbą suteikė rašytojas VIE-
NUOLIS-ŽUKAUSKAS.

Kiek vėliau sužinota, kad bius-
to pašventinimą ir atidengimą 
jie numato surengti liepos 28 d., 
religinės šventės „Šv. Onos“ die-
ną. Tą pačią dieną ketina paskirti 
vaikų „konfirmaciją“ ir pakviesti 
vyskupus.

Šių metų gegužės pabaigoje 
Anykščių parapijos klebonas ku-
nigas ARLAUSKAS asmeniškai 
aplankė ir į šias „iškilmes“ pa-
kvietė vyskupus STEPONAVI-
ČIŲ, MATULIONĮ, MAŽELĮ, 
RAMANAUSKĄ, kanauninką 
STANKEVIČIŲ ir skulptorių 
RUDZINSKĄ. Buvo laukiama, 
kad dalyvaus biusto pagaminimo 
organizatoriai.

Buvo sutarta, kas „iškilmės“ 
prasidės 27 d. vakarą specialiu 
koncertu bažnyčioje. Pagrin-
dines pamaldas ves vyskupas 
STEPONAVIČIUS, pašventinti 
biustą pasiūlyta grįžusiam iš įka-
linimo vietos MATULIONIUI. 
Pamokslui pasakyti buvo numa-
tyta kanauninko RAUDOS kan-
didatūra.

Siekiant užkirsti kelią antita-
rybiniams išpuoliams Anykščių 
bažnyčioje ir profilaktiškai ap-
doroti galimus katalikų autori-
tetų ketinimus ryšium su BA-
RANAUSKO biusto atidengimu, 
buvo imtasi būtinų priemonių.

Šių metų birželio pabaigo-
je buvo parengtas ir įvykdytas 
vieno iš pagrindinių šio reikalo 
iniciatorių kanauninko RAU-
DOS suėmimas. Tardymo metu 
jis sakė:

„Kai nuo 1954 m. gruodžio 
iki 1956 m. gegužės aš gyvenau 
Anykščiuose, 1955 m. pradžioje, 
apie žiemos pabaigą, man kilo 
mintis Anykščių bažnyčioje pa-
statyti biustą BARANAUSKO 
garbei. Aš pasikeičiu nuomonė-
mis šiuo klausimu su Anykščių 
bažnyčios klebonu ARLAUSKU 
ir Anykščių dekanato dekanu 
ŽITKEVIČIUMI ir jie pritarė 
mano minčiai. Vėliau, 1955 m. 
vasarą, kai į Anykščius buvo at-
vykę TOLIUŠIS ir KLIMAS, aš 
ir su jais kalbėjausi šiuo klausi-
mu ir jie taip pat pritarė mano 
minčiai.

Dabar tiksliai neprisimenu, ar 
prieš susitikimą su TOLIUŠIU, 
ar po jo, mes susitarėme, kad 
ARLAUSKAS organizuos aukų 
rinkimą paminklo BARANAUS-
KUI pagaminimui, o man buvo 
pavesta surasti skulptorių.

Aš nusiunčiau į Kauną laišką 
skulptoriui PALIUI, kurį pažino-
jau dar nuo 1944 m., kai jis ku-
nigų seminarijoje skaitė paskai-
tas apie bažnyčių architektūrą. 
PALYS pranešė, kad jis sutinka 
imtis šio darbo, tačiau pareika-
lavo už jį labai daug pinigų, kas 
smarkiai viršijo mūsų galimybes, 
nes mes planavome, kad biustui 
ir paminklui pagaminti reikės ne 
daugiau kaip 10 tūkst. rublių.

Paskui aš nusiunčiau laišką TO-
LIUŠIUI ir paprašiau jį pakalbėti 
šiuo klausimu su Kauno skulpto-
riais. Po kurio laiko TOLIUŠIS 
atsakė, kad jis kalbėjo su kai ku-
riais skulptoriais, kurie sutinka 
padaryti BARANAUSKO biustą, 
tačiau labiausiai mums tinkamas 
pasirodė RUDZINSKAS, kuris 
sutiko padaryti ir pastatyti biustą 
už 7-8 tūkst. Aš pranešiau TO-
LIUŠIUI, kad jis paprašytų RU-
DZINSKĄ atvažiuoti galutiniam 
suderinimui į Anykščius; po ku-
rio laiko jis tai ir padarė. Dabar 
neprisimenu, ar derybose su RU-
DZINSKU dalyvavo ARLAUS-
KAS ir ŽITKEVIČIUS. Pame-
nu, kad mes su RUDZINSKU 
ėjome į bažnyčią ir apžiūrėjome 
vietą, kur mes ketinome statyti 
BARANAUSKO biustą. Paskui 
mes su RUDZINSKU ėjome pas 
VIENUOLĮ-ŽUKAUSKĄ, nes 
šis turėjo BARANAUSKO por-
tretų ir būdamas jo giminaitis 

galėjo apibūdinti kai kuriuos bū-
dingus jo bruožus. Užėjome pas 
ŽITKEVIČIŲ ir paėmėme iš jo 
BARANAUSKO portretą, beje, 
atsimenu, kad kai mes buvome 
pas ŽITKEVIČIŲ, namuose jo 
nebuvo ir mes paėmėme portretą 
be jo. Kai mes buvome pas VIE-
NUOLĮ-ŽUKAUSKĄ, paaiškė-
jo, kad jis turi BARANAUSKO 
skulptūrą, ir RUDZINSKAS ją 
nufotografavo“. 

Paklaustas apie idėją, kurią 
skulptorius turėjo išreikšti ši-
tame biuste, RAUDA pareiškė: 
„Svarbiausia, ką RUDZINSKAS 
turėjo atspindėti biuste, yra tai, 
kad BARANAUSKAS buvo 
vyskupas ganytojas. Tai turėjo 
būti matoma iš jo drabužių, o jo 
veidas turėjo būti dvasingas ir 
įkvėpimo pagautas. Šalia dva-
sinių BARANAUSKO savybių 
RUDZINSKAS turėjo pažymėti 
jo talentą bei parodyti, kad jis 
tuo pat metu buvo dvasininkas ir 
poetas.“

Kalbėdamas apie materialinį 
šio reikalo aspektą, RAUDA pa-
liudijo, kad:

„Visas paminklo BARA-
NAUSKUI gamybos išlaidas 
mes turėjome padengti iš aukų. 
Organizuoti šių aukų rinkimą 
turėjo ARLAUSKAS. Tačiau 
kaip jis tai darė – ar organizavo 
specialų rinkimą šiam tikslui, ar 
paprasčiausiai paėmė tam dalį 
įprastu būdu bažnyčioje surenka-
mų aukų, aš nežinau. Mano da-
lyvavimas renkant lėšas buvo tik 
toks, kad aš 1955 m. kreipiausi 
į ŽUKAUSKĄ, kaip į BARA-
NAUSKO giminaitį, su prašymu 
paaukoti kiek nors paminklo ga-
mybai. ŽUKAUSKAS sutiko ir 
davė man 1000 rublių, kuriuos aš 
perdaviau ARLAUSKUI. Dau-
giau prie lėšų rinkimo aš nepri-
sidėjau.“

Kiek vėliau kalbėtasi su BA-
RANAUSKO biusto autoriumi, 
skulptoriumi RUDZINSKU, ku-
ris apie šio reikalo esmę papasa-
kojo štai ką:

„1955 m. gruodžio mėnesį pas 
mane atėjo nepažįstamas žmogus 
ir pareiškė, kad parodoje Kaune 
matė mano darbus, kurie jam pa-
tiko, ir paklausė, ar aš negalėčiau 
iš marmuro pagaminti poeto An-
tano BARANAUSKO biustą. Šis 

LSSR KGB pažyma LKP CK sekretoriui B. Šarkovui apie 
biusto A. Baranauskui atidengimą Anykščių bažnyčioje

akiratis

tytose „iškilmėse“ nedalyvavo 
nepageidaujami asmenys, įvy-
kusios pamaldos susiaurintos iki 
įprastos „Šv. Onos“ šventės, o 
tomis dienomis partinių-tarybi-
nių organų organizuoti masiniai 
kultūriniai renginiai atitraukė di-
delę gyventojų dalį ir bažnyčios 
lankomumas buvo įprastos baž-
nytinės šventės lygio.

Religinių apeigų atlikti š. m. 
liepos 27 d. į Anykščius atvyko 
Panevėžio vyskupijos vyskupas 
STEPONAVIČIUS ir kurijos se-
kretorius ANTANAITIS. Ten pat 
susirinko iki 25 kunigų iš kaimy-
ninių parapijų.

Š. m. liepos 27 d. vakare įvyko 
šventinės pamaldos ir bažnyčios 
choro, kuris buvo sustiprintas 
keliais solistais iš kunigų, religi-
nis koncertas.

Sekmadienį, liepos 28 d., 12 
val. 30 min. bažnyčioje įvyko 
šventinės pamaldos, kurias vedė 
vyskupas STEPONAVIČIUS su 
visais dalyvavusiais kunigais. 
Šių pamaldų metu Anykščių de-
kanato dekanas, kanauninkas 
ŽITKEVIČIUS pasakė pamoks-
lą, skirtą atminimui vyskupo 
BARANAUSKO, kurį jis iškėlė 
kaip talentingo poeto ir kleri-
kalo pavyzdį. Paskui vyskupas 
STEPONAVIČIUS atliko bažny-
čioje pastatyto BARANAUSKO 
biusto pašventinimo apeigas. Po 
biustu buvo pritvirtinta marmuri-
nė lenta su tokio turinio užrašu:

„Anykščių žemės sūnus – vys-
kupas Antanas BARANAUSKAS 
1835 – 1902. Uolus sielų ganyto-
jas. „Anykščių šilelio“ autorius, 
maldų – dainų kūrėjas“.

Po biusto pašventinimo ir pasi-
baigus pagrindinėms pamaldoms, 
pamokslą, skirtą BARANAUS-
KUI kaip vyskupui ir poetui, pa-
sakė Panevėžio katedros klebo-
nas, prelatas KRIPAITIS.

Kokių nors priešiškų išpuolių 
iš dvasininkų ir tikinčiųjų pusės 
nepastebėta.

Tolesnis šio klausimo tyrimas 
parodė, kad BARANAUSKO 
biusto pastatymą Anykščių baž-
nyčioje tikintieji vertina kaip 
privatų dvasininkų reikalą ir jo-
kio plačiosios visuomenės dėme-
sio jis nepritraukė.

Tuo pat metu rimto dėmesio 
reikalauja mūsų gauti signalai, 
kad reakcingi katalikų bažny-
čios autoritetai ketino BARA-
NAUSKO biusto pašventinimą 
panaudoti kaip pretekstą surengti 
neoficialią visų Lietuvos vysku-
pų konferenciją. Į šį pasitarimą 
norėjo iškviesti vyskupijų val-
dytoją kanauninką Stankevičių ir 
vieningu frontu stoti prieš jo pro-
tarybinę liniją bei kitų vyskupų 
nuomonės ignoravimą, leisti jam 
pajusti, kad jis yra izoliuotas, ir 
priversti pakeisti politinę liniją.

Tokia konferencija neįvyko, 
nes MAŽELIS ir STANKEVI-
ČIUS atsisakė atvykti iš anksto, o 
MATULIONIS ir RAMANAUS-
KAS š. m. liepos 27 d. atsiuntė 
telegramas, kad atvykti negalės.

Imamės priemonių šiems duo-
menims patikrinti, nustatyti ini-
ciatorius ir tikruosius planuotos 
vyskupų konferencijos tikslus.

E. p. Valstybės saugumo komi-
teto prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas pulkinin-
kas J. Sinicyn

A. Baranausko biustas Anykščių bažnyčioje per iškilmes XX a. 7-ajame dešimtmetyje. 
Nuotr. iš kunigo V. ARlAUSkO albumo.

žmogus pasakė savo pavardę – 
TOLIUŠIS. Aš sutikau padaryti. 
Man buvo nustatytas terminas iki 
1956 m. liepos mėnesio. Kai aš 
biustą truputį apdirbau, TOLIU-
ŠIS atvedė pas mane pažiūrėti 
darbo iš Anykščių atvykusius 
ARLAUSKĄ (kunigas) ir alta-
ristą.

Pagaminti biusto iki nurodyto 
termino aš nespėjau ir baigiau 
jį tik 1956 m. gruodžio mėnesį. 
Už darbą man sumokėjo 8000 
rublių, neskaitant medžiagos, 
kuri kainavo apie 4000 rublių. 
Dalį pinigų, apie 2000 rublių, 
man 1956 m. pradžioje sumokė-
jo RAUDA, o likusius gavau iš 
ARLAUSKO po to, kai baigiau 
darbą. 1957 m. pradžioje aš nu-
vežiau biustą į Anykščius ir ati-
daviau ARLAUSKUI.

1956 m. pradžioje TOLIUŠIS 
atvedė pas mane RAUDĄ, kad 
jis pažiūrėtų darbą. Kaip sužino-
jau, biustu labiausiai domėjosi 
RAUDA ir ARLAUSKAS, kurių 
aš anksčiau nepažinojau. RAU-
DOS daugiau nebuvau sutikęs 
ir jis pas mane baigto biusto ne-
matė. Baigto darbo fotografijas 
aš 1956 m. pabaigoje perdaviau 
TOLIUŠIUI.

1956 m. lapkričio ar gruodžio 
mėnesį kartu su TOLIUŠIU pas 
mane buvo atėjęs pažiūrėti darbo 
ir drg. ŽUKAUSKAS-VIENUO-
LIS, kuriam biustas patiko ir pa-
sirodė labai panašus.

ARLAUSKAS ir TOLIUŠIS 
man perdavė užrašo tekstą.

Šio biusto padarymo tikslo 
man niekas neaiškino, tačiau 
man atrodo, kad šie žmonės no-
rėjo įamžinti BARANAUSKĄ 
kaip poetą ir kunigą.

Mane asmeniškai imtis šio dar-
bo paskatino tik užmokestis“.

Tuo pat metu įvyko oficialus 
pokalbis su Anykščių bažnyčios 
klebonu, kunigu ARLAUSKU, 
kuris iš pradžių neužsiminė 
apie būsimą šventę ir ketinimus 
pastatyti bažnyčioje vyskupo 
BARANAUSKO biustą. Tik po 
nukreipiančių klausimų AR-
LAUSKAS pasakė, kad šven-
tosios Onos bažnytinės šventės 
metu jis ketina surengti vyskupo 
BARANAUSKO biusto pašven-
tinimą. Tuo tikslu jis kreipėsi į 
kuriją ir pakvietė vyskupus MA-
TULIONĮ, STEPONAVIČIŲ, 
RAMANAUSKĄ ir kitus, tačiau 
kas iš jų atvažiuos, jis nežino. 
Panevėžio kurijoje šiam AR-
LAUSKO sumanymui pritaria-
ma. ARLAUSKAS pareiškė, kad 
pamokslas bus lojalus, visuome-
ninės tvarkos paisoma, paleistų 
organizacijų vėliavas jis įsiparei-
goja sunaikinti, nes girdėjo apie 
„nemalonumus“, kurių dėl to tu-
rėjo kaimynai.

Be oficialių profilaktinių prie-
monių, tam, kad būtų sukliudyta 
vienu metu susirinkti visiems ka-
talikų autoritetams, žymiems bu-
vusių politinių partijų lyderiams 
ir su šiuo reikalu susijusiems 
kai kuriems senosios inteligen-
tijos atstovams, buvo panau-
dotos KGB organų operatyvi-
nės galimybės. Operatyvinėms 
priemonėms parengti ir vykdyti 
„šventės“ metu į Anykščius buvo 
nusiųsta Valstybės saugumo ko-
miteto darbuotojų grupė.

Panaudojus priemones numa-

(Atkelta iš 1 p.)
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neįgaliesiems ir 
pensininkams

20.00
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„Anykšta“ 20.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams
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Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
11.60
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EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4
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„Anykštos“ redakcijoje 

(Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,   
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.    
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo 
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įvairūs

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

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

Tel. (8-609) 68720.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

VISOS LAIDOJIMO 
PASLAUGOS

Šaldytuvo nuoma palaikų laikymui,
vežame kremuoti.

UAB “Anykščių komunalinis ūkis”
Laidojimo namai
Vilniaus g. 27 Anykščiai  (prie poliklinikos)
Tel.: (8-610) 08018 (visą parą),
(8-676) 26759 (visą parą).

APLINKOS TVARKYMAS IR 
PRIEŽIŪRA

Anykščių rajone
Vejų, sodybų, sodų, kapų tvarkymas.

Medžių pjovimas ir kiti aplinkos 
priežiūros darbai.

Tel. (8-646) 46941.
www.aplinka-anyksciuose.lt

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

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 
(8-699) 65148,  (8-689) 97341.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpy-
klas, valymo įrenginius. Mini eks-
kavatoriumi kasa vandens šulinius 
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentie-
kiui, jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius, atveža.

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

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos, alucinko skardos. Gamina 
lankstinius. Parduoda gamintojo 
kainomis.

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

Skardinė stogo danga tiesiai iš 
gamintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių 
klojimas, santechnikos ir elektros 
instaliaciniai darbai. Dirba ir sa-
vaitgaliais.

Tel. (8-602) 77022.

Greitai ir kokybiškai kloja trinke-
les. Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-683) 20932.

Priima užsakymus medžio pju-
venų briketams. Pristato į namus.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-656) 77315.

Atlieka įvairius remonto, statybos, 
namų apdailos bei kitus darbus.

Tel. (8-684) 29023.

Brigada kokybiškai ir greitai dengia 
stogus, pasirūpina medžiagomis, sta-
to karkasinius pastatus, turi sausos 
medienos.

Tel. (8–687) 73069.

Nebrangiai atlieka visus geodezi-
nius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

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

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

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

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, (8-672) 15590. 

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 25 d. 11.00  val. 
Kiaušagalio k., Anykščių r., Troškūnų sen. buvo ženklinamos že-
mės sklypo ribos ir atliekami kadastriniai matavimai žemės skly-
pui: kad. Nr. 3410/0003:95, priklausančiam pil. Vytautui Kruopiui ir 
Kęstučiui Kruopiui. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo (Kad.
Nr. 3410/0003:109) savininkę VALERIJĄ  ZAKALSKIENĘ,  ar jos 
įgaliotus asmenis, (10 dienų laikotarpyje po skelbimo paskelbimo 
spaudoje) dėl sklypo ribų suderinimo.

Kontaktinė informacija:  UAB ”Meksas”, Žibučių g.24, Krekenavos vs., 
Panevėžio r. sav. Tel. (8-698) 04336 , El.p. stuaudrius@gmail.com
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Kalbos redaktorius, Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, 
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

parduoda

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Sudarome išankstines 
kviečių, rugių supirkimo 

sutartis
Avansas iki 50 %
Tel. (8–655) 18554, 

(8–683) 85009

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

UAB “TERMOTAUPA”
reikalingi gatvių statybos ir 

remonto
 - darbų vykdytojas,
 - meistras,
 - brigadininkas,
 - darbininkai.
 Tel. (8-687) 30318.

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus su žeme ir išsi-
kirtmui, visoje Lietuvoje.

Tel. (8-650) 16017.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios bū-
klės.

Tel. (8-682) 18972.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ka išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš karto, 
sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

 Kita 

Elnio, briedžio ragus, monetas, 
senovinius daiktus, gintarą, gintaro 
karolius.

Tel. (8-623) 95335.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r. sav., Domeikių k., 
Šventosios g. - žemės ūkio paskirties 
10,56 ha (iš jų 9 ha ariama) sklypą. 
Našumo balas 41,3. Nuo asfalto 200 
m žvyrkeliu. 26 400 Eur. 

Tel. (8-616) 06488.

Žemės sklypą Anykščių rajone, 27 
arai (su namo dalimi). Kaina sutarti-
nė. 

Tel. (8-604) 74035. 

Dviejų kambarių butą Basanavičiaus 
g. (Pušyno mikrorajone). 1-as aukš-
tas, balkonas, šiek tiek sutvarkytas, 
paliekami beveik visi baldai. Kaina 
21 000.

Tel. (8-678) 08740.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Nebrangiai - beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių ga-
mybos ir prekybos sezonas. Priimami 
užsakymai.

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

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

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

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Statybinio laužo maltą skaldą 
(keliams, aikštelėms).

Tel. (8-610) 42090.

Ruloninį šieno presą, gerai vei-
kiantį. 1100 eurų. 

Tel. (8-614) 92723.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
rugpjūčio 3 - 4 dienomis 
nuo 9.00 iki 16.00 val., 
rugpjūčio 5 d. nuo 9.00 

iki 12.00 val. parduos 15 
mėn. rudas dedekles 

vištas.
Vienos kaina 1,50 
(vienas Eur 50 ct ).
Tel.  (8-606) 32240, 

(8-683) 07083.

Betoninius šulinio žiedus, tvo-
ras. Taip pat kasa ir stato.

Tel. (8-657) 82622.

Naudotus metalinius išardo-
mus garažus, įvairių matmenų, 
įskaitant ir 3 m aukščio. Įvairias 
cisternas kanalizacijai ir ant 
ratų, gali atvežti.

Tel. (8-687) 73343.

Mini traktoriuką. Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-699) 65526.

Traktorius: MTZ-82, MTZ-52, 
MTZ-50, vartytuvą, greiderį 
(technika tvarkinga, kainos su-
tartinės). 

Tel. (8-641) 57036.

Agrokoncerno grupės įmonėms 
reikalingas statybos darbų vado-
vas.

Tel. (8-682) 97120.
 
Garantuotas darbas valytojoms 

Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

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

UAB ,,Anykščių baldai” ieško 
pardavimų vadybininko/-ės, stalių, 
vairuotojų. Žmonėms, turintiems 
neįgalumą, - pirmenybė.

CV siųsti el. paštu: 
baldaianyksciu@gmail.com
Tel. (8-620) 47228.

Reikalingi pjūklininkai ir pagalbi-
niai darbininkai. Darbas Anykščių 
miškų urėdijos miškuose. 

Tel. (8-656) 66773, 
(8-611) 55157.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė lankosi miško 
ligoninėje

oras

16

22

mėnulis
rugpjūčio 6 d. pilnatis.

Bylotas Daiva

Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija

šiandien

rugpjūčio 5 d.

rugpjūčio 6 d.

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, 
Jogilė

vardadieniai

apklausa

Pasisveikina obelys
Ir mandagūs kviečiai,
kur tas daktaras dobilas?
Nesimatėm seniai.
 

Pienės neskuba aikčioti,
kad atrodau blogai,
Būtinai reikia vaikščioti
Sako man lubinai.
 

Raskila kažką įtaria,
Siūlo lašą vandens,
O čiobreliai prasitaria – 
Pacientas gyvens.
 

Ir prie patalo žalio
Jie prabyla būriu,
kad pasveikti dar galima,
Tik žydėti turiu.

Parodą atidariusi Menų inku-
batoriaus projektų vadovė Kami-
lė Bitvinskaitė pasidžiaugė, kad 
tai pirmoji tokio jauno meninin-
ko paroda Menų inkubatoriuje ir 
dar tokia drąsi...

Fotografas A. Motiejūnas au-
torę pristatė kaip be galo darbš-
čią ir kūrybingą merginą. „Ne 
kiekvienas suaugęs ryžtųsi da-
ryti ir eksponuoti tokią parodą, 
o Aušrinė parodos nuotraukas 
sukūrė per keturis mėnesius ir 
dar ruošdamasi egzaminams“, 
–pastebėjo mokytojas.

Pasak autorės, jos nuotrauko-
se telpa šaltis, karštis, pyktis, 
džiaugsmas, neapykanta ir mei-
lė...

„Ši „Ledinio karščio“ paroda 
labai skiriasi nuo ankstesnių, - 
pastebėjo nuo 13 metų fotogra-
fuojanti Lietuvos mokinių foto-
grafijos konkursų prizininkė ir 
kelių tarptautinių parodų dalyvė  
A. Ražanskaitė. – Fotografijose 
noriu užfiksuoti moters grožį, 
jausmus ir perteikti vyraujančias 
emocijas, kurias patiria moteris. 
O ji - labai emocionali...Kie-
kviena nuotrauka skiriasi savo 
techniniu ir stilistiniu požiūriu, 
kompozicija, nes dar esu ieškoji-
mų kelyje. Kaip ir pats pavadini-
mas, taip ir nuotraukos yra gana 

kontrastingos, nuo švelnumo ir 
trapumo pereinama prie grubu-
mo. Kurti šią seriją mane įkvėpė 
garsaus lietuvių fotomenininko, 
grafiko Rimanto Dichavičiaus 
albumas „Žiedai tarp žiedų“, 
fotožurnalisto Romualdo Ra-
kausko ir fotomenininkės Viole-
tos Bubelytės darbai“, - neslėpė 
savo sumanymo įkvėpėjų par-
odos autorė.  „Anykštos“ lai-
kraščio ir portalo skaitytojams 
A. Ražanskaitė jau pažįstama iš 
publikacijų apie pernykštę paro-
dą „Skambučio aidas“. Tuomet 
mergina per vasaros atostogas 
apvažiavo daugiau nei 80 se-
nųjų Anykščių krašto mokyklų 
suniokotų, apgriuvusių pastatų... 
Autorė teigė norėjusi užfiksuoti 
dar išlikusius mokyklų ženklus  
jauno žmogaus akimis, kurie 
atspindėtų praeities detales bei 
parodyti žiūrovui, kaip visa tai 
atrodo šiandien. Paroda privertė 
jos žiūrovus susimąstyti, sukėlė 
nemažai diskusijų ir netgi at-
kreipė valdžios dėmesį. 

Beje,  A. Ražanskaitė kilusi iš 
meniškos šeimos. Jos tėtis Vi-
das - rajone žinomas keramikas, 
neabejinga menui ir mama. Gabi 
fotografė vis dėlto nesirinko su 
menu susijusių studijų ir įstojo 
studijuoti ispanų kalbą.  

Nuogo kūno poezija... Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių menų inkubatoriuje veikia Jono Biliūno gimnazijos 
abiturientės Aušrinės Ražanskaitės fotografijų paroda „Ledinis 
karštis“. Fotografijos lakštuose – emocijos ir jausmai, perteikti 
kūno kalba.

Parodą ir jos autorę Aušrinę Ražanskaitę pristatė jos fotografi-
jos mokytojas Alfredas Motiejūnas.                          

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Aušrinės RAŽANSkAITĖS nuotr.   

Neturiu ką rūšiuoti
9.2% 

Ar rūšiuojate buitines 
atliekas?
balsavo 163

Taip, esu 
atsakingas 
vartotojas

66.3%  

Ne, 
nematau 

tame 
prasmės

22.7%  

Rūšiuo-
čiau, jei apie 

rūšiavimo 
svarbą gau-
čiau daugiau 
informacijos

1.8%  


