
Mįslė

Viena iš lietuvių tautosakos 
formų yra mįslės. Užduosiu ir 
aš.  Pasakykite, kokioje šaly-
je nedarbo lygis aukščiausias, 
produktai brangiausi, pajamos 
mažiausios, partiją galima pa-
veldėti, Parlamente daug milijo-
nierių, bet labai gerai ginkluota 
kariuomenė?

Sakote, kad Lietuva? Va, ir 
neatspėjote – tai Zimbabvė. 

Linas BITVINSKAS

6 psl.

3 psl.

69-ieji leidimo metai 2017 m. rugpjūčio 19 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 66/9152

http://www.anyksta.lt

12 psl.4 psl. 5 psl.
šiupinys

asmenukė

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai
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dailusnamas
8 679 90305

Paramos prašę verslininkai sulaukė 
patikrinimų

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija paskirstė 
rajono biudžeto pinigus smul-
kiojo ir vidutinio verslo pro-
jektams. 

Savivaldybės administracijos 
direktoriui Audroniui Gališan-
kai liepos mėnesį vykusiame 
rajono Tarybos posėdyje pri-
stačius, kaip  vyko pareiškėjų 
gauti finansavimą atranka, kai 
kurie rajono Tarybos nariai 
liko nustebinti naująja tvarka 
ir net įžvelgė galimas savival-
dybės administracijos vadovų  
korupcijos apraiškas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnai masiškai emigruoja į 
užsienį, kad išgyventų
Savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, per septynis šių metų mėnesius išvykimą į užsienio 

šalis deklaravo 395 anykštėnai. Populiariausios emigracijos kryptys – Anglija bei Norvegija.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ti-
kina, kad skirstant smulkiojo ir vidutinio verslo programos lėšas, 
jis kartu su pavaduotoju vienareikšmiškų sprendimų nepriėmė.

ATMINIMO DIENA. 1957 m. 
rugpjūčio 20 d. į amžinojo poilsio 
vietą minios anykštėnų palydėjo 
mylimą rašytoją Antaną Žukauską-
Vienuolį (1882–1957). Praėjus 60-
čiai metų, tą pačią rugpjūčio 20-ąją, 
Anykščiuose vyks Rašytojo atmini-
mo dienos renginiai. Jų pradžia – 11 
val. Šv. Mišiomis Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje, po pamaldų bus lankomi 
Baranauskų ir Žukauskų kapai kapi-
nėse ir Rašytojų kalnelyje.

Idėjos. Anykščiuose planuojama 
steigti Lietuvos rašytojų ir vertėjų 
kūrybos centrą. Apie tai ketvirta-
dienį viešėjusiai kultūros ministrei 
pasakojo Antano Baranausko ir An-
tano Vienuolio–Žukausko memoria-
linio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas. Tokio centro įsteigimas 
Anykščiuose vadinamas „viena iš 
svarbiausių Nacionalinės literatūros 
programos idėjų.“

Pertvarka. Socialinės apsaugos 
ministerija pradeda Darbo biržos 
pertvarką ir nuo kitų metų spalio 
įsteigs Užimtumo tarnybą - ji į vie-
ną struktūrą sujungs dabar atskirai 
veikiančius teritorinius Darbo biržos 
padalinius. Kaip tai paveiks Utenos 
teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyrių, kol kas dar neaišku.

Animacija. Anykščių kultūros 
centre planuojamoje atidaryti kino 
salėje bus rodomi animaciniai filmai.
„Yra toks mažus vaikus auginančių 
mamų prašymas“, - apie poreikį 
animacijai Anykščiuose susitikime 
su kultūros ministre Liana Ruoky-
tė–Jonsson sakė Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė. 
Portalo anyksta.lt komentatoriai pa-
geidauja, kad būtų rodoma daugiau 
senų rusiškų animacinių filmų.

Gaisras. Trečiadienį Kavarske, 
Petro Raudonikio gatvėje, degė ūki-
nis pastatas. Per gaisrą sudegė pas-
tato stogas, apdegė vidus. Apdegė 
apie 2 tonas šieno. Apsaugota medi-
nė malkinė, priblokuota prie ūkinio 
pastato, ir šalia stovintis namas.

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

Emigracijos mastai kasmet Anykščių rajone grėsmingai auga.2016 metais  iš Anykščių rajono emigravo 382 gyven-
tojai. Šiemet dar nesibaigus metams – jau 395 gyventojai.

Kultūros 
ministrei 
Anykščiai 
asocijuojasi su 
šileliu

Vienas rugpjūtis, 
atsisveikinimu 
pažymėtas

Aukščiausias 
vėjo jėgainių 
parkas šalyje
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Pirmadienį,  apie 21 

val., Anykščių seniūnijos Keblo-
nių kaime, sodų bendrijoje „Šal-
tupys“, neblaivus (nustatytas 
2,01 prom. girtumas) vyras (g. 
1959 m.), konflikto metu nau-
dojo fizinį smurtą  žmonos  (g. 
1965 m.) atžvilgiu. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į arešti-
nę.

Ketvirtadienį, apie 15.30 val., 
Svėdasų seniūnijos Grikiapelių 
kaime, Mokyklos gatvėje, ne-
blaivus nepilnametis sūnus (g. 
1999 m.) (girtumą tikrintis atsi-
sakė) namuose sumušė motiną 
(g. 1979 m.) (nustatytas 2,56 
prom. girtumas). Pradėtas iki-

teisminis tyrimas. Įtariamas nusi-
kalstamos veikos padarymu vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.  
19.30 val. Troškūnuose, Biru-
tės gatvėje, namuose buvo rasta 
sumušta moteris (g. 1968 m.), 
kuri paaiškino, kad ją prieš dvi 
dienas sužalojo sugyventinis (g. 
1959 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamas nusikalsta-
mos veikos padarymu vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.  
19.30 val. Troškūnuose, Basana-
vičiaus gatvėje, vyras (g. 1963 
m.) (nustatytas 2,15 prom. girtu-
mas) sužalojo ranką sugyventinei 
(g. 1975 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamas nusikalstamos 
veikos padarymu vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Vagystės. Pirmadienį, apie 14 

val., namuose Svėdasų seniūnijos 
Grikiapelių kaime, atliekant re-
monto darbus, vyras (g. 1964 m.) 
pastebėjo, jog pagrobtas jam pri-
klausantis akumuliatorinis gręž-
tuvas. Padaryta žala - 130 eurų. 

Antradienį, apie 10.30 val., pa-
stebėta, jog įsibrauta į Andrioniš-
kio seniūnijos Beržoniškio kaime 
esantį ūkinį pastatą, iš kurio pa-
grobta benzininė žoliapjovė bei 
plastikinė 4 litrų talpa su benzinu. 
Padaryta žala - 48 eurai. 

Trečiadienį, apie 15 val., mo-
teris (g. 1931 m.), gyvenanti 
Anykščiuose, Ramybės gatvėje, 
pastebėjo, kad iš namų pavogta 
piniginė, kurioje buvo 450 eurų. 
Piniginę galėjo pavogti nepažįs-
tama, socialine darbuotoja prisi-
stačiusi moteris, kuri buvo užėju-

si į namus.
Mirtis. Pirmadienį,  apie 20 

val., savo namų, esančių Trau-
pyje,  Papartynės gatvėje, pagal-
biniame pastate rastas vyro (g. 
1968 m.) kūnas be išorinių smur-
to žymių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Avarija. Pirmadienį, apie 
4.50 val., Troškūnų seniūnijos 
Mileikiškių kaime, automobilis 
„Nissan Terrano“, kurį vairavo 
57 metų vairuotojas (nustatytas 
1,99 prom. girtumas), nuvažiavo 
nuo kelio ir atsitrenkė į elektros 
stulpą.

Kartu automobilyje važiavo ne-
blaivus 49 metų keleivis. Įvykio 
metu susižeidė vairuotojas, kuris 
buvo pristatytas į ligoninę.

„Anykšta“ TV

Teroras. Ispaniją sukrėtė teroro 
išpuolių virtinę. Barselonoje tero-
ristai miesto centre furgonu važiavo 
per turistų pamėgtą Ramblos alėją: 
žuvo 13 žmonių, dar šimtas sužeis-
ta. O naktį Kambrilso mieste polici-
ja sustabdė antrą išpuolį ir nukovė 
penkis teroristus. Skelbiama, kad 
jauniausiai teroro Barselonoje aukai 
– vos treji metai. Policija sulaikė tris 
įtariamuosius, tačiau vis dar ieško 
Barselonoje į minią važiavusio fur-
gono vairuotojo. 

Kinas. Kultūros ministerija siūlo 
keisti Kino įstatymą, jog vos prieš 3 
metus veiklą pradėjęs Lietuvos kino 
centras (LKC) taptų ne tik mūsų 
šalies kino paveldo kaupėju, bet ir 
prievaizdu, prižiūrinčiu, kad viešai 
rodomi filmai būtų indeksuoti pa-
gal amžiaus cenzą, registruoti Filmų 
registre, ir baudžiančiu už nusižen-
gimus. Kinematografininkai stebisi, 
kad įstatymo projektas parengtas net 
neatsiklausus jų nuomonės. Lietu-
vos kino sąjungos (LKS) pirminin-
ko Arūno Matelio teigimu, rengiant 
naują Kino įstatymo redakciją jos 
projektas buvo derintas su daugybe 
ministerijų, kitų institucijų, bet buvo 
pamiršta bene didžiausia, apie 300 
kinematografininkų vienijanti orga-
nizacija S.

Virusas. Europos ligų prevenci-
jos ir kontrolės centras informuoja 
apie šių metų liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais pasaulyje registruojamus 
Koksaki viruso sukeltos infekcijos 
atvejus - ja užsikrėtę turistai, grįž-
tantys iš Turkijos. Koksaki virusu 
dažniausiai užsikrečia vaikai, jiems 
gali staiga atsirasti didelis karščia-
vimas, galvos ir raumenų skausmai, 
gerklės skausmas ar pykinimas. Ga-
linos Zagrebnevienės, Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro Epidemiologinės 
priežiūros skyriaus vedėjos, teigimu, 
Koksaki - elementarus enterovisu-
sas, dažniau „puolantis“ vaikus, ku-
ris plinta šiltuoju metų laiku - vasarą 
ir ankstyvą rudenį - toje klimatinėje 
zonoje, kurioje yra Turkija.

Byla. Praėjo daugiau nei metai, 
kai buvusiam Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT) di-
rektoriui Jonui Miliui pareikšti įtari-
mai baudžiamojoje byloje, pusmetį 
neišsiaiškinama, ar jis teisėtai atleis-
tas iš darbo. Dėl to žmogus teigia pa-
tyręs ne tik moralinę, bet ir finansinę 
žalą. „Dėl to, ar Vyriausybė mane 
teisėtai atleido iš darbo, Vilniaus 
apygardos administracinis teismas 
dar balandį kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą. Tačiau visur tyla... Liepos 
28 d. suėjo metai, kai aš esu įtaria-
masis, bet manęs niekas nekviečia, 
procesai nejuda. Prokurorai aiškina, 
esą jau 9 mėnesius laukia atsakymų 
iš Maskvos, ar aš padariau poveikį 
Maskvai“, - informavo J. Milius. 

Išradingai. Dalis žydų bendruo-
menės niršta, kad senųjų kapinių teri-
torijoje aplinkiniai gyventojai įsiren-
gė sodą, paveldosaugininkai grūmoja 
ne tik dėl sugadintos istorinės tvoros.  
Kauno žydų religinė bendruomenė 
jau ne vienus metus baksnoja, kad 
Radvilėnų plente esančiose kapinėse 
vietos gyventojai įsirengė sodą, ne-
legaliai iškasė žemę ir dabar trypia 
senąsias kapavietes. Jų kantrybės 
taurė persipildė, kai pastebėjo, kad 
visai neseniai sode įrengta laistymo 
sistema, neaišku, iš kur atsirado ir 
jūrinis konteineris. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

2008 metais debiutavusi istori-
niu romanu „Silva rerum“ tapusiu 
bestseleriu ir sulaukusiu 17 lei-
dimų, autorė skaitytojus pavergė 
autentišku, daugiasluoksniu ir 
magišku pasakojimu apie XVII a. 
atmosferą, kurį rutuliojo dar trijose 
po to išėjusiose knygose.  Istorinių 
romanų ciklą „Silva rerum“ litera-
tūrologai, kritikai pripažino reikš-
mingiausiu pastarojo dešimtmečio 
įvykiu lietuvių literatūros istorijo-
je. Pirmoji ciklo dalis pelnė Jurgos 
Ivanauskaitės premiją, buvo įtrauk-
ta į kūrybiškiausių knygų dvylik-
tuką. Pirmoji ir antroji ciklo dalis 
buvo išrinkta „Metų knyga“, 2011 
m. autorė apdovanota Šv. Kristofo-
ro statulėle už Vilniaus atspindžius 
literatūroje, už tris romano dalis K. 
Sabaliauskaitė apdovanota Liudo 
Dovydėno premija, pagal romanų 
ciklą Vilniuje vedamos literatūri-
nės ekskursijos. 

Rašytoja teigė visų pirma esanti 
mokslininkė, todėl gerai išstudija-
vusi cikle aprašomą laikotarpį. Jo 
studijoms ji skyrusi du dešimtme-
čius ir, kai 2008 m. atėjo į leidyklą 
su pirmąją ciklo „Silva rerum“ da-
lim, ji jau žinojo, kuo baigsis ke-
tvirtoji dalis, žinojo netgi paskutinį 

Tik pradėjusi, žinojo, kuo 
baigs... jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienio vakarą pilnutėlėje Anykščių L. ir S. Didžiulių bi-
bliotekos salėje įvyko susitikimas su istorinių romanų ciklo „Silva 
rerum“ autore, dailės istorike, menotyros mokslų daktare, rašy-
toja Kristina Sabaliauskaite. 

Po susitikimo su mokslinin-
ke, rašytoja Kristina Saba-
liauskaite prie jos išsirikia-
vo norinčių gauti autografą 
eilė. 

Autoriaus nuotr.  
knygos sakinį. „Taip ir buvo“, - pa-
stebėjo autorė, kurios ciklą, įvairių 
šaltinių duomenimis, perskaitė nuo 
300 tūkstančių iki pusės milijono 
skaitytojų. Beje, pasirodžius naujai 
romano daliai Anykščių biblioteko-
je skaitytojai jos laukdavo eilėje.

Vakarą vedė lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytoja Dangira Nefienė.

Šią savaitę portalo anyksta.
lt redaktorius Robertas Alek-
siejūnas „ANYKŠTA“ TV stu-
dijoje kalbino Anykščių rajono 
savivaldybės Statybos skyriaus 
vedėją Ramūną Žemaitį.

„Nieko labai sunkaus nėra. 
Tiesiog vedėjo darbas. Kuo aukš-
tesnės pareigos, tuo jos atsakin-
gesnės. Toks ir sunkumas“, - apie 
naująjį savo darbą pasakojo nese-
niai Statybos skyriaus vedėjo par-
eigas pradėjęs eiti R. Žemaitis.

Portalo anyksta.lt skaitytojai R. 
Žemaičiui uždavė beveik pusšim-
tį klausimų apie Anykščių miesto 
bei rajono kelių būklę. Didžioji 
dalis skaitytojų neslėpė pasipikti-
nimo, kad gatvių remonto darbai 
vyksta gan vangiai, o kitos aps-
kritai net netvarkomos.

„Remiantis sutartimis ir pro-
jektais gatvių remontas vyksta 
sklandžiai. O kiek žmonių – tiek 
nuomonių“, - į žmonių kritiką at-
sakė Statybos skyriaus vedėjas R. 
Žemaitis.

O ar geresnių kelių gali tikėtis 
rajono seniūnijų gyventojai? R. 
Žemaitis atskleidė, kad tai didžią-
ja dalimi priklauso ne nuo jo va-

Kaimo kelių būklė 
priklauso nuo seniūnų

dovaujamo Statybos skyriaus, o 
seniūnų.

„Anykščių rajono seniūnijų 
kelius prižiūri seniūnai. Kiekvie-
nais metais konkrečiai seniūnijai 
pagal kelių ilgį yra skiriamos lė-
šos ir jie savo nuožiūra tas gatves 
remontuojasi“, - aiškino R. Že-
maitis.

Visus „ANYKŠTA“ TV inter-
viu galite pamatyti portale anyks-
ta.lt

Anykščių rajono savival-
dybės Statybos skyriaus 
vedėjas Ramūnas Žemaitis 
sakė, kad gatvių remonto 
darbus atlieka viešuosius 
pirkimus laimėjusios ir 
mažiausią paslaugų kainą 
pasiūliusios organizacijos.

Vienas žymiausių šalies portre-
tistų Anykščių menų inkubatoriuje 
eksponuoja išraiškingas Lietuvos 
peizažų fotografijas. Beje, jos jau 
publikuotos autoriaus albumuose 
apie Suvalkiją, Aukštaitiją, Dzūki-
ją ir Suvalkiją,  už kuriuos, jei būtų 
jo valia, kaip sakė parodą pristatęs 
vienas bardų festivalio organizato-
rius Juozas Žitkauskas, skirtų an-
trą nacionalinę premiją. Pasak jo, 
A. Aleksandravičiaus kalbančios 
nuotraukos įprasmina visą Lietu-
vą.  „Tai tikra Lietuvos epopėja“, 

- sakė J. Žitkauskas, beje, parodos 
autorių pavadinęs bardų bardu. 

„Paroda „Lietuva – praskleidus 
debesų uždangą“, – tarsi ir kvin-
tensencija menininko kelionių po 
Lietuvą ir kartu kvietimas žiūrin-
čiajam keliauti kartu bei atrasti ne-
paprastai paprastą gimtosios šalies 
grožį“, – rašoma parodos pristaty-
me. 

Kvietimas į parodą – iki rugsėjo 
8 dienos. 

Parodos pristatyme grojo ir dai-
navo bardė Emilija Statinaitė.

Žvilgsnis į Lietuvą praskleidus debesų apklotą
Rugpjūčio 17 d.  prasidėjęs bardų festivalis „Purpurinis vaka-

ras“ įsibėgėjo. Vakar 15 valandą Anykščių menų inkubatoriuje 
buvo atidaryta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureato, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario Algiman-
to Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Lietuva – praskleidus 
debesų apklotą“, Anykščių bibliotekoje poeziją skaitė poetai Vla-
das Braziūnas, Liutauras Degėsys ir Kristijonas Ribaitis, o vakare 
Dainuvos slėnyje vyko Didysis penktadienio vakaro koncertas.

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Anykštėnė, anksčiau fotografe dirbusi Audrina Navickienė kal-
bino fotomenininką Algimantą Aleksandravičių...

Autoriaus nuotr. 
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savaitės citatos???

Kaip manote, 
ar reikia pakelti 
atlyginimus 
mokytojams?

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

(Atkelta iš 1 p.)
„Šiais metais dirbome kiek kita 

kryptimi. Komisija rekomenda-
vo paraiškų teikėjus, kuriuos tu-
rėtumėme finansuoti. Tai mes su 
mano pavaduotoju susitikome su 
tais verslininkais, kurie pretenda-
vo gauti lėšas. Įvertinome verslo 
aplinką, pasikalbėjome su jais ir 
programoms skyrėme 32 500 Eur“, 
- rajono Tarybos nariams pasakojo 
A. Gališanka.

Naujai įregistruotų įmonių pra-
dinių steigimosi išlaidų padengi-
mui iš smulkiojo ir vidutinio verslo 
skatinimo programos skirta 1812 
Eur, dalyvavimui parodose  - 741 
Eur, banko palūkanų  padengimui 
– 112 Eur.

Pretendavusiųjų į smulkiojo ir 
vidutinio verslo programos lėšas 
paraiškas vertino projektų eksper-
tų komisija, kurios sudėtyje – sa-
vivaldybės Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjas Mantas 
Vaičiulevičius, to paties skyriaus 
vyriausioj specialistė Skaidrė La-
kačauskienė, Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vyriausioji specia-
listė Nataša Kiliuvienė, Anykščių 
rajono vietos veiklos grupės Vietos 
plėtros strategijos administravimo 
vadovas Jurijus Nikitinas ir Anykš-
čių vadovų klubo narys Vytautas 
Bernatavičius.

„Jūs pasakėte labai įdomią frazę 
dėl lėšų verslininkams – nuvažia-

Paramos prašę verslininkai 
sulaukė patikrinimų

vom, įvertinom, paskyrėm. Anks-
čiau būdavo komisijos“, - nauja 
smulkiojo ir vidutinio verslo pa-
raiškų atrankos tvarka stebėjosi 
rajono Tarybos narys, socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis.

„Nepriėmėme vienareikšmiškų 
sprendimų. Komisija rekomen-
davo tas paraiškas, kurias reikėtų 
finansuoti. Mes su pavaduotoju ne 
kartą važiavome. Ir aš, ir jis, ats-
kirai pasiskirstę, nuvažiavome, su-
sipažinome vietoje su verslo aplin-
ka, pakalbėjome su verslininkais. 
Nematau čia nieko blogo. Komi-
sija tikrai nebuvo apeita ir tiesiog 
nežymiai pakoregavom komisijos 
rekomenduotas paraiškas“, - apie 
tai, kaip vyko smulkiojo ir viduti-
nio verslo paraiškų atranka, aiški-
no A. Gališanka.

Naujoji paraiškų vertinimo tvar-
ka, tiesiogiai lankant verslo įmo-
nes, mero pavaduotojui Sigučiui 
Obelevičiui pasirodė tinkama.

„Kreipėsi dėl paramos, vieną 
tikrai mačiau verslininką, kuris 
čia netgi nedeklaravęs savo gyve-
namosios vietos. Labai gerai, kad 
komisija šituos dalykus išsiaiški-
no, nes mes tada skirtume paramą 
žmogui, kuris čia nemoka mokes-
čių“, - pastebėjo S. Obelevičius.

Smulkiojo ir vidutinio verslo rė-
mimo tema pasisakė ir rajono me-
ras Kęstutis Tubis.

„Iš tų, kurie buvo pateikę prašy-

mą, buvo norima organizuoti elek-
troninę prekybą Anglijoje. Bet tai 
ne Anykščiuose gyvenantis asmuo. 
Nurodo kažkokį kaimą ir ten su 
tuo nesusiję. Tai teisingai elgėsi. 
Pažiūrėjo, ar yra kokios patalpos. 
Manau, kad čia teisingai“, - kalbė-
jo K. Tubis.

Savivaldybės administracijos di-
rektorius A. Gališanka tikino, kad 
lengviau bus vertinti ir paremtų 
verslininkų ataskaitas.

„Pakalbėjai, sužinojai lūkesčius, 
ir įvertinti rezultatus bus geriau“, - 
dėstė A. Gališanka.

Po posėdžio rajono Tarybos na-
rys, liberalas Saulius Rasalas apie 
smulkiojo ir vidutinio verslo rė-
mimo tvarką pasisakė socialinėje 
erdvėje.

„Administracijos direktorius kaip 
gerą darbą paminėjo, kad jis su R. 
Blazarėnu pats asmeniškai vertino 
ūkio subjektus, pateikusius paraiš-
kas smulkaus ir vidutinio verslo 
rėmimo programai. Kvepia korup-
cija, ypač žinant, kaip jie vertino. 
Verslininkai skundžiasi. Vizitai 
taip užsitęsė, kad šiemet verslo rė-
mimo lėšos buvo skirtos tik liepos 
20 dieną, pernai lėšos buvo skirtos 
visu mėnesiu anksčiau. Versle lai-
kas - pinigai, bet tai reikia suprasti“, 
- netgi galimas korupcijos apraiš-
kas savivaldybės administracijoje 
įžvelgė S. Rasalas.

Rajono Tarybos nariui Donatui Krikštaponiui 
šių metų rajono biudžeto pinigų dalybos vers-
lui pasirodė kiek keistokos.

Rajono Tarybos narys Saulius Rasalas skirs-
tant smulkiojo ir vidutinio verslo programos 
lėšas įžvelgia korupcijos apraiškas.

Kam tie pionieriai, Taryboje
 ir komunistų yra

Antanas BAURA, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys, apie 
tai, ar reikia pirkti balsų skai-
čiavimo įrangą:

- Dėl tokios įrangos rajono Ta-
rybos posėdžių salėje įrengimo 
anykštėnai - ne pionieriai, ją turi 
dauguma rajonų. 

Anksčiau išsilavinimas 
buvo geresnis

Alvydas DIEČKUS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie tai, ar reikia pirkti balsų 
skaičiavimo įrangą:

- Nežinau, ką ir besakyti. Kai 
buvau Anykščių rajono tarybos 
nariu ir dalyvaudavau posėdžiuo-
se, suskaičiuoti Tarybos narių 
balsus problemų nekildavo ir be 
įrangos. 

Po „rimtų sprendimų“ 
emigrantų tik padaugėja

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, apie emi-
graciją:

- Bloga tendencija, ta Lietuva 
išsivažinėja. Be rimtų sprendimų 
iš aukščiausios šalies valdžios čia 
nieko nebus.

Kavarskas – ne Norvegija

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, apie grįžu-
sius emigrantus:

- Yra vieni iš Norvegijos Šo-
veniuose nusipirkę tokią lūšnelę. 
Vyras važinėja, siuntas vežioja, o 
jo žmona gyvena. Tik atsikėlę iš 
karto paprašė, gal gali seniūnas 
porą kilometrų asfalto nutiesti. 
Sakau, broliuk, įsignybk, ar ne-
miegi.

Geradarius reikia pažinti 
iš veido

Audronius GALIŠANKA, 
Savivaldybės administracijos 
direktorius, apie lėšų skyrimą:

- Komisija rekomendavo pa-
raiškų teikėjus, kuriuos turė-
tumėme finansuoti. Tai mes su 
mano pavaduotoju susitikome su 
tais verslininkais, kurie pretenda-
vo gauti lėšas.

Procesas panašus į Seimo
rinkimus

Aušra STAŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių RPK Veiklos skyriaus 
viršininkė, apie sukčius:

- Nuostabą kelia pasitikėjimas 
sukčiais ir noras didžiulis atiduo-
ti savus pinigus.

Tik tada, kai Darbo partija 
grįš į valdžią

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, apie blogėjantį 
gyvenimą:

- Žmonės nepragyvena. Blo-
gai... Nežinau, kada viskas čia 
pasibaigs. 

Nuoširdžiai užjaučiame Sigutį 
OBELEVIČIŲ, mirus mylimai 
mamai.

 TS - LKD Anykščių skyrius

Niekada nesugrįš, neįeis 
pro duris, 
Nors iš skausmo ir plyštų 
širdis - 
Amžinybėj tylioj ji 
ilsėsis rami,
Tik sapne kai kada aplankys.
Nuoširdžiai užjaučiame Irutę 

VIZBARIENĘ, Dangutę MU-
KULIENĘ, mirus mylimai se-
sutei Vandai.

 Angelė, Vita, Zita

Kapų tyla ir juoda žemelė 
amžinam poilsiui priglaudė my-
limą sesutę Birutę. Dalijamės 
skausmu ir nuoširdžius užuo-
jautos žodžius skiriame Danutei 
GUOBIENEI.

 G. ir A. Martinioniai,
B. Inčirauskienė,
V. Trofimova

užjaučia

Aistė URBONIENĖ, Vilniaus 
universiteto docentė:

- Dabar dalis mokytojų, (moky-
tojai metodininkai, mokytojai eks-
pertai) gauna didesnį atlyginimą 
už universitetų docentus. Dispro-
porcija stebėtinai didelė, švietimo 
sistemoje netvarka. Nepatikėsite, 
tačiau visu etatu dirbančio profe-
soriaus alga yra apie 800 eurų. Kur 
logika?

Aš ne prieš mokytojų atlyginimų 
kėlimą, tačiau pastebiu, kad švieti-
mas Lietuvoje nuvertintas iki nere-
gėtų žemumų.

Giedrė TOMKEVIČIENĖ, 
anykštėnė:

- Švietimas - svarbiausias daly-
kas gyvenime, nuo išsilavinimo 
lygio priklauso tautos mentalitetas, 
žmonių gerovė. Nuo to, kokį atly-
gį gaus mokytojai, priklauso ir jų 
darbo kokybė, atlyginimas padeda 
į darbą atrinkti geriausius, skatina 
dirbti geriau, tad aš už atlyginimų 
pakėlimą. Beje, mano abi dukros 
jau mokyklą baigusios ir dirba. 

Antanas RERIVANAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Kaip ir mažokai jiems moka. 
Gal todėl mūsų vaikus daugiausia 
moko moterys. Reikėtų, kad mo-
kyklose dirbtų daugiau vyrų.

(Nukelta į 13 p.)
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rievės

jonas jUneViČiUs

Užvakar paskambino pasipik-
tinęs burbiškietis vairuotojas. 
Pasak jo, kelių asfaltavimo ir 
priežiūros tvarka jam nesupran-
tama. „kelius prižiūrintys, ma-
tyt, patys labai retai tais keliais 
pravažiuoja, - sakė jis. – keliu į 
Rubikius dabar kasdien važiuoja 
šimtai, gal tūkstančiai, mašinų 
ir jų vairuotojai prasilenkdami 
patiria stresą. Prasilenkiant du 
automobiliai vargiai išsitenka 
ant asfalto juostos, tad tas, kuris 
stipresnių nervų, nuo asfalto 
nesitraukia, gi antrasis privers-
tas vienu ratu kabinti kelkraštį, 
o ten tokie aštrūs asfalto kraštai 
ir duobės, kad rizikuoji padangą 
prakirsti ir lėkti į griovį. Ar taip 

jau sudėtinga tuos kelkraščius 
nugreideriuoti, duobes užpilti?“ 

   ne kartą tuo keliu teko 
važiuoti ir visu 100 procentų 
pritariu skambinusiajam. Tuo 
keliu anykštėnai ne tik prie 
ežero važiuoja, bet ir visi aplink-
keliu važiuojantys į skiemonis, 
Molėtus. jeigu jie ten penkis 
kilometrus kelio nuo Anykščių 
link Biržinkos atnaujina, tai gal 
gali ir tos dešimties kilometrų 
kelkraščius patvarkyti“. 

Dėl šio kelio kokybės „Anykš-
tai“ rašė ir vienas rubikietis, 
kurio nuomone, keliu duobėtais 
pakraščiais jaunesni vairuoto-
jai lekia viršydami greitį ir jo 
nemažina per Rubikių kaimą. 
„kartais policija lakstūnus 
sudrausmina, tačiau nepristovės 
gi jie ant to kelio visą dieną,- 
pastebėjo rubikietis, spaudoje 
siūlęs kaime įrengti kalnelius. – 
Anądien atsitiktinai važiavau per 
Bebarzdžių kaimą, tai ten keli 
kilometrai asfalto juosta išlieta, 
nors kaime gyvena tik keli gy-
ventojai. Rubikių gyvenvietė juk 
priklauso Anykščių seniūnijai, 
taigi su Debeikiais jokių reikalų 
neturi. Pravažiuoja ten per dieną 
kelios mašinos, o va, asfaltą 
išliejo...“, - stebėjosi žmogus.

Debeikių seniūnijos seniū-
nas Alvydas simonavičius 

nemano, kad šiek tiek daugiau 
kaip dešimt Bebarzdžių kai-
mo gyventojų turėtų kvėpuoti 
tebūnie ir keliolikos per dieną 
pravažiuojančių automobilių 
dulkėmis, nors seniūnijoje dar 
yra keletas kaimų, kurių vienas 
tikrai didesnis už Bebarzdžius, 
dulkėmis. Pasak jo, asfaltuota 
tik kelio dalis per gyvenvietę, 
galbūt ateityje gyvenvietė ir bus 
sujungta asfal-
tu su Rubikiais 
ir Debeikiais. 
Tuo tarpu tos 
pačios seniū-
nijos Mačionių 
kaime gyvena 
kur kas dau-
giau gyventojų, 
poilsiautojų, 
per jį pravažiuoja daug automo-
bilių inkūnų link ar į Šimonių 
girią. ir skęsta visi dulkėse, 
ir nieko, nė vienas nuo jų dar 
neužduso... Gyvenimas toks – 
kas apsukresnis, landesnis, to ir 
pirmenybė. 

O gal čia jau ir lietuvišku 
pavydu kvepia. kodėl kaimynui 
geriau negu man, juk pagal 
lietuvišką mentalitetą turėtų būti 
atvirkščiai...

su nesibaigiančia gatvių 
rekonstrukcija Anykščių mieste 
dar linksmiau – vieni keikiasi, 

kad jų gatvių dešimtmečiais nie-
kas neremontuoja, kiti piktinasi, 
kad prasidėjęs remontas tęsiasi 
mėnesių mėnesius, o tai ir kelis 
metus. „Pasaulio anykštėnas“, 
nuomone pasidalinęs su „Anykš-
ta“, šmaikštavo, kad komjau-
nuoliai BAM–ą greičiau pastatė 
negu Anykščiuose bus atnaujinta 
Šaltupio gatvė. Viruotojai jau 
priprato prie A. Vienuolio gatvės 

rekonstruk-
cijos, kuri 
tęsiasi nuo 
praeitos va-
saros ir, jeigu 
bus įrenginė-
jamas žiedas 
sankirtoje su 
keliu į Troš-
kūnus, tai ir 

kitos vasaros su tais rekonstruk-
cijų teikiamais „malonumais“ 
sulauksime. Tik kitų metų vasarą 
numatyta baigti rekonstrukcijos 
darbus jablonskio ir Obuolių 
gatvėse.

Dulkės, nepatogumai, o jei 
dar, gink Dieve, iš dėl siau-
rinamos gatvės ir platinamo 
šaligatvio kelininkai atima rėželį 
žemės! ne nuosavos, valdiškos, 
kurioje jau buvo spėta kokį au-
galėlį įkišti ir tas spėjo užaugti, 
ar net mūro tvorą susiręsti – 
koks triukšmas kyla. 

Gyvenu Anykščiuose jau 
keturi dešimtmečiai. Pasąmo-
nėje susiformavo tokia neats-
kiriama miesto įvaizdžio dalis, 
kad gatvėse čia  visada kažkas 
kažką knisa, atkasa, užkasa, vėl 
atsikasa ir tai panašu nesibaigs. 
Kai tik kelininkai pabaigs, as-
falto dangą užlies, žiūrėk, kaip 
yla iš maišo išlįs reikalas senus 
vandentiekio ar šilumos tiekimo 
vamzdžius keisti, gal miesto 
katilines vėl į vieną sistemą 
sujungti. Ir taip be galo.

Užuot vieną gatvę paėmus ir 
jau ten visus vamzdžius vamzde-
lius pakeitus, laidus laidelius po 
žeme pakišus, užkasus ir pamir-
šus, vėl kažkam būtinai prireiks 
ką nors atkasti ir užkasti. 

Tačiau ko čia dėl tų gatvių 
stebėtis ar piktintis, jeigu jau 
piliai pamatų nesugebama 
tinkamų iškasti ir padėti. Pilies 
gynėjų kaulai palaidojimuose 
apsiverstų, jeigu sužinotų tokias 
istorijas. jeigu jie taip pilis būtų 
statę, kasę stulpus, vėl ištraukę 
ir galvoję, ką toliau daryti, prie-
šai nuo žemės paviršiaus būtų 
juos negrįžtamai nušlavę.

O vargšai kelininkai vis lopo 
kelių ir gatvių asfaltą, lopą ant 
lopo klijuoja, ir kiekvieną pava-
sarį tie lopai vairuotojų pykčiui 
vėl duobėmis virsta.    

„Šiandien – dar vienas mano vi-
zitas į regionus. Kiekvieną savaitę 
kelionių po Lietuvą ir susitikimų 
su kultūros darbuotojais, puose-
lėtojais bei mylėtojais laukiu vis 
labiau. Šįryt esu suplanavusi apsi-
lankyti Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje, Anykščių 
kultūros centre, Anykščių menų 
inkubatoriuje - menų studijoje. (...) 
Vizitai į Lietuvos miestus ir mies-
telius bei bendravimas su vietos 
gyventojais yra tikras impulsas su 
dar didesne jėga judėti į priekį, re-
gioninio kultūros politikos modelio 

įgyvendinimo link“, - prieš atvyk-
dama į Anykščius savo socialinio 
tinklo „Facebook“ paskyroje para-
šė L.Ruokytė – Jonsson. Atvykusi 
į Anykščius, kultūros ministrė nuo 
planuotos dienotvarkės šiek tiek 
nukrypo ir dar aplankė Antano Ba-
ranausko ir Antano Vienuolio–Žu-
kausko memorialinį muziejų.

Šalia Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos, kurią kultū-
ros ministrė L. Ruokytė –Jonsson  
aplankė pirmiausia, ją pasitiko ra-
jono meras Kęstutis Tubis, mero 
patarėjai Dominykas Tutkus ir 

Donaldas Vaičiūnas,  savivaldy-
bės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka, savivaldy-
bės vyriausioji specialistė kultūrai 
ir turizmui Audronė Pajarskienė, 
savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Adelė Aglinskaitė. 
Bibliotekos direktorius Romas 
Kutka ministrei įteikė gėlių, paro-
dė šalia bibliotekos įrengtą Kalbų 
alėją, pasiūlė apžiūrėti fotografijų 
parodą apie Anykščius. Bibliote-
kininkai, matyt, labai ruošėsi mi-
nistrės vizitui – šalia fotografijos 
ekspozicijos buvo palikta keletas 

Kultūros ministrei Anykščiai 
asocijuojasi su šileliu

Ketvirtadienį, rugpjūčio 17 dieną.  Anykščiuose su oficialiu vizitu  lankėsi kultūros ministrė Liana 
Ruokytė – Jonsson. Kaip prisipažino pati ministrė, tokios kelionės tikslas – ieškoti impulsų regi-
oninio kultūros politikos modelio įgyvendinimui. Tiesa, visos  viešnagės metu rajono bei kultūros 
įstaigų vadovai ministrei asistavo tik kaip gidai ir nesikalbėjo nei apie regioninį kultūros politikos 
modelį, nei apie kultūrininkus slegiančias problemas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

šluotų bei šiukšlių maišas... Įžen-
gusi į bibliotekos vidų ir apžiūrė-
jusi jos patalpas, L. Ruokytė–Jons-
son kiek ilgėliau stabtelėjo Krašto 
dokumentų ir kraštotyros skyriuje, 
kur į rankas paėmė Liudvikos Di-
džiulienės-Žmonos vieną pirmųjų 
iš lietuviškai parašytų kulinarijos 
knygų.

Iš bibliotekos L.Ruokytė–Jons-
son išvyko į muziejų, po to aplankė 
Anykščių kultūros centrą. Kultūros 
centro kieme ministrės laukiančios 
specialistės prisipažino, kad apie 
ministrės vizitą  sužinojo tik iš 
portale anyksta.lt paskelbto prane-
šimo.

L. Ruokytei–Jonsson buvo apro-
dytos renovuojamos kultūros centro 
patalpos. Įžengusi į didžiąją kultū-
ros centro salę, viešnia prisiminė, 

kad maždaug prieš dešimtmetį jos 
scenoje jau buvo stovėjusi. Lietu-
vos kino centro skyriaus vedėja dir-
busi L. Ruokytė–Jonsson kultūros 
centrui padovanojo keletą diskų su 
kino filmais, kuriuos esą bus gali-
ma viešai demonstruoti žiūrovams.

Anykščių menų inkubatoriuje – 
menų studijoje kultūros ministrę 
pirmieji pasitiko... vieno televizijos 
kanalo žurnalistai, kurie čia grei-
čiausiai jau buvo pakviesti Anykš-
čių rajono savivaldybės.

Menų inkubatoriuje L.Ruokytė–
Jonsson apžiūrėjo rezidentų patal-
pas, su keletu iš jų pabendravo.

Ministrė viešnagės metu prisi-
pažino, kad labiausiai Anykščius 
prisimena dar iš sovietmečio laikų, 
o mūsų miestas jai labiausiai asoci-
juojasi su Anykščių šileliu.

Anykščių kultūros centro direktorei Dijanai Petrokaitei kultūros 
ministrė įteikė diskų su kino filmais.

                                                          jono jUneViČiAUs nuotr. 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka kultūros ministrę Lianą 
Ruokytę–Jonsson sutiko su gėlėmis.

...Jeigu jie taip pilis būtų 
statę, kasę stulpus, vėl iš-
traukę ir galvoję, ką toliau 
daryti, priešai nuo žemės 
paviršiaus būtų juos negrįž-
tamai nušlavę...
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AKIRATIS

Taip Anykščiai atsisveikino su ra-
šytoju ir pirmuoju muziejininku An-
tanu Žukausku-Vienuoliu. Dar nese-
niai, tą patį pavasarį, jis iškilmingai 
paminėjo savo 75-metį, buvo pirma-
sis iš visų Lietuvos žodžio meistrų, 
gavęs liaudies rašytojo vardą. Ką tik, 
vidurvasarį, jis dar klajojo po Plate-
lius ir Palangą. O rugpjūčio 17-osios 
popietę jau užgeso savo namuose, 
darbo kambaryje, nespėjęs užbaigti 
suplanuotų darbų.

Lietuvių kalbos mokytoja ir viena 
iš A. Vienuolio biografių Michalina 
Katinienė (1909–1996), išklausiusi 
keleto anykštėnų prisiminimus, atkū-
rė paskutiniosios rašytojo gyvenimo 
dienos vaizdą. Šiuo metu jau niekas 
tiksliau nebepapasakos, kas vyko A. 
Vienuolio namuose lygiai prieš 60 
metų... (Plačiau apie tai – M. Kati-
nienės prisiminimų fragmente „Pa-
skutinės gyvenimo dienos“).

O paskui įvyko tai, ką dar ilgai 
aptarinės netikėtų įvykių liudinin-
kai. Rašytojo mirtimi Anykščiuose 
prasidėjo keista ir dabar, postsovie-
tiniame laike, jau sunkiai suvokiama 
įvykių grandinė. 

Velionis pirmiausia buvo pašar-
votas savo namuose, didžiajame 
kambaryje antrajame aukšte. Mirties 
dieną, šeštadienį, nebuvo kur gauti 
karsto, tad puošniu fraku apvilktas 
rašytojas pirmiausia buvo paguldy-
tas ant apdengto jo rašomojo stalo, 
po jo galva padėta didžiulė lovos 
pagalvė. Rankose – medinis kryže-
lis, aplinkui – kelios žvakės ir šiek 
tiek gėlių, šalia sustojo gedintys arti-
miausi žmonės: žmona, seserys...

Toks A. Vienuolio šermenų vaiz-
das išliko pirmosiose nuotraukose, 
kurias rugpjūčio 17-osios vėlų va-
karą padarė į mirusiojo namus arti-
mųjų specialiai pakviestas tuo metu 

20-metis jaunuolis Romualdas Šei-
bokas. Vėliau Anykščiuose jis gar-
sės ne tik kaip fotografas, bet ir kaip 
nagingas laikrodininkas, muzikantas 
ir kolekcininkas.

Žinia apie A. Vienuolio mirtį tą 
šeštadienį bemat pasklido Anykš-
čiuose. Tą vakarą Anykščių kultūros 
namuose vyko jaunimo šokiai. Juos 
organizavęs kultūros namų instruk-
torius, irgi tik ką 20-mečio sulau-
kęs Stasys Tamošiūnas, prisimena 
nežinojęs, kaip pasielgti, tad iškart 
kreipęsis patarimo į vyresniuosius, į 
rajono valdžią. Šokių nuspręsta ne-
nutraukti – lai jaunimas linksminasi, 
Vienuolio vis vien gi niekas nebepri-
keltų...

Užtat kitą dieną, rugpjūčio 18-ąją, 
prasidėjo įvykiai, visiškai nebūdingi 
įprastoms šermenims. Plačiai apie 
tai spėjo papasakoti A. Vienuolio 
sūnėnas mokytojas Rapolas Šaltenis 

Vienas rugpjūtis, atsisveikinimu 
pažymėtas

1957 m. rugpjūčio 20-ąją, apie vidurdienį, paskui nešamą karstą per Anykščius nusidriekė mil-
žiniška eisena, lėtai judėjusi tarp aplinkui susibūrusių anykštėnų. Tos tūkstantinės minios centre 
atsidūrę anykštėnai ir šiandien, po šešių dešimtmečių, tvirtina, kad nieko panašaus jų gyvenime 
daugiau nepasitaikė – nė vieno mūsų krašto žmogaus paskutinioji kelionė nesutelkė tiek daug jį 
žinančių, gerbiančių ir norinčių palydėti.

(1908–2007), sekmadienį atvykęs 
atsisveikinti su dėde ir pats tapęs 
liudininku. Jo pasakojimo fragmente 
„Pasisavintas ir po mirties“ – visas 
išgyvenimų spektras, stebint, kaip 
velionio kūnas iškraustomas iš jo 
namų ir išvežamas iš naujo šarvoti 
Anykščių mokyklos salėje...

Jau minėtas S. Tamošiūnas, dirbęs 
kultūros namuose, o nuo 1957 m. ru-
dens porą mėnesių ėjęs ir Anykščių 
kultūros namų direktoriaus pareigas, 
buvo vienas iš tų vyrų, kuriems teko 
išnešti A. Vienuolio kūną iš jo namų 
ir gabenti į mokyklą. Paskui jis ilgai 
prisimins, kaip sunku buvę nuleis-
ti karstą stačiais laiptais iš antrojo 
aukšto... 

S. Tamošiūnui gyvenimas pasiū-
lys partinę karjerą, išaugins jį iki 
Kupiškio rajono komiteto pirmojo 
sekretoriaus, o Lietuvos Atgimimo 
metais nublokš į užmarštį. Po šešių 
dešimtmečių, 2017-ųjų vidurvasarį, 
šis anykštėnas vėl lips tais pačiais 
stačiais A. Vienuolio namų laiptais 
– bet dabar tik kaip vienas iš Muzie-
jaus svečių, Ukmergėje gyvenantis 
pensininkas.

O tą atsisveikinimo rugpjūtį nuo 
rašytojo mirties jau buvo praėjusi 
daugiau nei para, kai rugpjūčio 18-
ąją 22-ą valandą A. Vienuolis paga-
liau buvo oriai pašarvotas tuometinės 
Jono Biliūno vidurinės mokyklos 
(dabar čia – Antano Vienuolio pro-
gimnazija) aktų salėje. Naujas, vos 
prieš ketverius metus pastatytas tuo 

metu didžiausias pokarinis Anykščių 
miesto pastatas Jono Biliūno gatvėje 
velionį įsileido be žvakių ir be kry-
želio – jo karstą supo tik vainikai su 
raudonais kaspinais. Būtent per A. 
Vienuolio laidotuves Anykščiuose 
jau buvo padaryta net ir spalvotų 
nuotraukų – tikriausiai tam, kad jose 
būtinai matytųsi gedulingųjų kaspi-
nų raudonis...

Šermenys užsitęsė tris paras, nes 
buvo nuspręsta rašytoją laidoti tik 
rugpjūčio 20-ąją, antradienį. Visą 
pirmadienį nuo 9 val. iki vidurnak-
čio ir antradienio rytą anykštėnams 
buvo leista eiti prie karsto atsisvei-
kinti su A. Vienuoliu. Karštą rugpjūtį 
trečią dieną salėje tvyrojo toks slo-
gus kvapas, kad negelbėjo net visi 
atverti langai... Atėjusieji į šermenis 
antradienio rytą, A. Vienuolio veido 
jau nebepamatė – jį teko uždengti... 
Tad ir filmavimo komanda, atvykusi 
į Anykščius paskirtą laidotuvių die-
ną, rašytojo karste jau nebegalėjo 
įamžinti, tik filmavo aplinkui besi-
būriuojančius kostiumuotus valdžios 
vyrus.

O tuo metu A. Vienuolio sodybo-
je vyko parengiamieji darbai. Prieš 
porą metų sudarytame testamente 
buvo nurodyta velionio valia būti 
palaidotam sodyboje – tik kurioje 
gi vietoje?.. Pats A. Vienuolis savo 
kapo vietos niekur ir niekam nebuvo 
rodęs ar ką nors konkretaus kalbė-
jęs. 

Rašytojas Antanas Vienuolis savo darbo kambaryje ant sofutės 1957-ųjų vasarą. Tai jau paskutinis 
jo portretas, išlikęs Muziejaus fonduose.

Pirmosios iš dvejų A. Vienuolio šermenų: rugpjūčio 17-osios va-
kare savo namuose pašarvotas rašytojas, šalia jo gedinti žmona 
ir trys seserys. 

Romualdo ŠeiBOkO nuotrauka iš A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų.

Antrosios A. Vienuolio šermenys: mokyklos aktų salėje ant pakylos pašarvotą rašy-
toją supa rašytojai ir valdžios atstovai. Priekyje dešinėje garbės sargyboje prie karsto 
stovi kompartijos Anykščių rajono pirmasis sekretorius Viktoras Lukoševičius, už 
jo – poetas Eduardas Mieželaitis, kairėje gale – rašytojas Antanas Venclova.                                   

izidoriaus GiRČiO nuotr.

A. Vienuolio laidotuvių eisena Anykščių J. Biliūno gatvėje. 
Viena pirmųjų spalvotų nuotraukų, užfiksavusių Anykščių vaizdą po Antrojo pasau-
linio karo, saugoma Muziejaus fonduose.

Tautvydas kOnTRiMAViČiUs
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Emigruoja net į Kambodžą

Daugiausia šias metais emigra-
vusiųjų į užsienį iš Anykščių miesto 
– 184. Iš rajono į užsienį dažniau-
siai apsisprendė išvykti Anykščių 
seniūnijos (56), Troškūnų (34) bei 
Kavarsko (33) gyventojai. Mažiau-
siai šiemet palikusių Lietuvą – iš 
Traupio (5) bei Viešintų seniūnijų 
(2).

Be Anglijos ir Norvegijos, 
anykštėnai šiemet emigracijai taip 
pat dažnai rinkosi Airiją (25) bei 
Vokietiją (28). Geresnio gyvenimo 
mūsų kraštiečiai taip pat ieško net 
ir tokiose šalyse kaip Kambodža ar 
Australija.

Į užsienį  išvykti svarstytų 
ir seniūnas

„Žuvis kur giliau, žmogus – kur 
geriau“, - vaizdingu posakiu, kodėl 
vis daugiau kavarskiečių palieka ra-
joną ir Lietuvą, situaciją apibūdino 
Kavarsko seniūnijos seniūnas Al-
girdas Gansiniauskas.

„Jokių naujų įmonių ar gamyklų 
neatsidaro. Jauni, aišku, čia dau-
giausia išvažiuoja. Bloga tendenci-
ja, ta Lietuva išsivažinėja. Be rimtų 
sprendimų iš aukščiausios šalies 
valdžios čia nieko nebus. Seniūni-
ja kažkiek čia įtakoti negali. Koks 
algų skirtumas. Jei tenai už tą patį 
darbą gauna tris kartus daugiau. Ir 
paprastai ten važiuoja tie, kur jau 
užsienyje turi giminių. „Ant aklo“, 
kaip būdavo anksčiau, prieš dešimt 
metų, nebevažiuoja. Išvažiuoja jau 
pabuvę Vilniuje, didmiesčiuose, 
„prasizonduoja“ pramintus kelius ir 
takelius. Šiaip, kad tik baigę moky-
klą išvažiuotų, tokių nėra. Manau, 
kad čia toks procesas, ne tik Ka-
varske, bet ir visoje respublikoje“, 
- apie emigracijos priežastis svarstė 
A. Gansiniauskas.

Paklaustas, ar pats taip pat rink-
tųsi emigraciją, jei būtų jaunas, A. 
Gansiniauskas sakė: „Žinot, gerai 
pagalvočiau.“

Grįžtantys rajone neužsibūna

Savivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyrius taip 
pat informuoja, kad šių metų sau-
sio – liepos mėnesiais 875 gyven-

tojai deklaravo  gyvenamąją vietą 
Anykščių rajone. Tai pakeitusieji 
gyvenamąją vietą Lietuvoje arba at-
vykę iš užsienio šalių. Kavarsko se-
niūnijos seniūnas A. Gansiniauskas, 
iš „Anykštos“ išgirdęs, kad tokių 
asmenų Kavarsko seniūnijoje yra 
84, pavadino tai „klaida“.

„Jie atvažiuoja iš užsienio, jiems 
reikia įsiregistruoti. Pabūna ir vėl 
išsiregistruoja. Čia tas reikalas dėl 
socialinio draudimo, medicininių 
įsiskolinimų, kai pradėjo tikrinti. 
Žinot, kaip būdavo anksčiau, išva-
žiuoja ir niekas net nesiregistruo-
davo“, - apie tai, kodėl realiai pagal 
statistinius skaičius rajone gyvena-
mąją vietą deklaruojančių daugiau 
nei išvykstančiųjų, atskleidė A. 
Gansiniauskas.

Buvę emigrantai 
pageidauja komforto

Tuo tarpu realiai atvykstančių, 
perkančių Kavarsko seniūnijoje so-
dybas A. Gansiniauskas suskaičia-
vo tik vieną kitą.

„Keliasi iš Vilniaus smogo pri-
sikvėpavę, žiūri, kad būtų sodyba 
prie upės. Yra vieni iš Norvegijos 
Šoveniuose nusipirkę tokią lūšnelę. 
Vyras važinėja, siuntas vežioja, o jo 
žmona gyvena. Tik atsikėlę iš karto 
paprašė, gal gali seniūnas porą ki-
lometrų asfalto nutiesti. Sakau, bro-
liuk, įsignybk, ar nemiegi. Žinom, 
kiek tai kainuoja“, - apie atvykstan-
čiųjų gyventi į Kavarsko seniūniją 
poreikius pasakojo A. Gansiniaus-
kas.

Ūkyje tvarkosi savo jėgomis

Viešintų seniūnijos Leičių kai-
mo ūkininkas Algis Bukauskas 
„Anykštai“ pasakojo, kad dėl spar-
čios rajono gyventojų emigracijos 
su darbuotojų trūkumu nesusidūręs 
tik dėl to, kad didžiąją dalį ūkio 
darbų atlieka jis pats bei jo šeimos 
nariai.

„Jeigu užsidėtum kostiumą ir 
vaikščiotum nurodinėdamas, ką 
dirbti, nieko nebūtų. Esu matęs, kai 
važiuodavo traktoristas, o iš paskos 
jo – darbdavys  su džipu. Tuoj pat 
susipykdavo. O dabar matau, kad 
tas pats žmogus ir pats jau sėdi trak-
toriuje“, - kalbėjo A. Bukauskas.

Anykštėnai masiškai emigruoja 
į užsienį, kad išgyventų

2017 m. sausio 1 - liepos 31 d. 
Gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 

(pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba 
atvykusių į rajoną iš užsienio valstybių)

Iš viso  deklaravo 875 gyventojai

1. Anykščių r. sAv. - Andrioniškio sen. 7

2. Anykščių r. sAv. - Anykščių sen. 88

3. Anykščių r. sAv. - debeikių sen. 62

4. Anykščių r. sAv. - kAvArsko sen. 84

5. Anykščių r. sAv. - kurklių sen. 34

6. Anykščių r. sAv. - skiemonių sen. 24

7. Anykščių r. sAv. - svėdAsų sen. 74

8. Anykščių r. sAv. - TrAupio sen. 22

9. Anykščių r. sAv. - Troškūnų sen. 86

10. Anykščių r. sAv. - viešinTų sen. 21

11. Anykščių miesTAs 373

Išvykimą iš LR deklaravusių gyventojų 
skaičius

Iš viso deklaravo 395 gyventojai
1. Anykščių r. sAv. - Andrioniškio sen. 10

2. Anykščių r. sAv. - Anykščių sen. 56

3. Anykščių r. sAv. - debeikių sen. 20

4. Anykščių r. sAv. - kAvArsko sen. 33

5. Anykščių r. sAv. - kurklių sen. 14

6. Anykščių r. sAv. - skiemonių sen. 13

7. Anykščių r. sAv. - svėdAsų sen. 24

8. Anykščių r. sAv. - TrAupio sen. 5

9. Anykščių r. sAv. - Troškūnų sen. 34

10. Anykščių r. sAv. - viešinTų sen. 2 

11. Anykščių miesTAs 184

Ataskaita pagal šalis

Nr. Grupė viso

1. AiriJA 25

2. AnGiliJA 3

3. AusTrAliJA 1

4. AusTriJA 1

5. bAlTArusiJA 1

6. belGiJA 2

7. dAniJA 12

8. GrAikiJA 1

9. islAndiJA 3

10. ispAniJA 8

11. JAv 3

12. JuGoslAviJA 1

13. JunGTinė kArAlysTė 197

14. kAmbodŽA 1

15. kiprAs 3

16. nyderlAndAi 6

17. norveGiJA 89

18. rusiJA 1

19. švediJA 8

20. TurkiJA 1

21. vokieTiJA 28

Užsidirbti galima ir Lietuvoje

Ūkininkas A. Bukauskas dėstė, 
kad uždirbti nemažus pinigus gali-
ma ir čia, Lietuvoje.

„Ką reiškia geras didžiulis atly-
ginimas? Vienas dalykas, kad dirbi 
savo namuose, uždirbi kad ir mini-
mumą, bet, pavyzdžiui, pavalgai, 
dar tave su mašina į darbą atveža ir 
parveža. Tai visas atlyginimas, kas 
gyvena su tėvais, ir lieka. Užsienyje 
kai viską išdėlioja – skrydžiai lėktu-
vu pirmyn ir atgal, mokesčiai už pa-
tarnavimus. Man sakė taip tie, ku-
rie grįžta iš užsienio. Jeigu čia taip 
dirbtum, čia už nieką mokėti nerei-
kia, jeigu savas namas, panašiai ir 
gaunasi. Mes negalime tiek mokėti. 
Jeigu Danijoje žmogus uždirba po 
2000 – 3000 eurų, o mes per dar-
bymetį su priedais dar kažkiek ga-
lime duoti daugiau nei minimumą. 
Lietuvoje gal ir sunkiau, bet ir čia 
žmonės nusiperka mašinas, butus“, 
- kalbėjo A. Bukauskas.

Pragyvenimas užsienyje 
brangus

Pernai Anykščių Jono Biliūno 
gimnaziją baigusi Brigita Rama-
nauskaitė taip pat pasirinko emigra-
cijos kelią. Mergina pasakojo, kad 
ją suviliojo galimybė Danijoje užsi-
dirbti didesnius pinigus, nei tai būtų 
galima padaryti Lietuvoje.

„Emigracijos priežastis buvo  aiš-
ki – 11 Eur atlygis per valandą už 
nekvalifikuotą darbą (mano atveju 
-  valytojos). Skamba kaip labai di-
deli pinigai, bet tik ten nuvažiavęs 
susiduri su realia situacija – iš  tų  
11 Eur  per valandą  apie 400 Eur  
sumoki už vieną kambariuką name, 
kur dušu ir virtuve daliniesi su dar 
šešiais  žmonėm. Tada pamatai, kad 
maisto ir visų kitų produktų  kai-
nos yra gerokai didesnės, jei nenori 
pirkti nukainuotų produktų, kuriuos 
ten sukrauna prieš užsidarant par-
duotuvei“, - pasakojo B. Rama-
nauskaitė.

Fizinis darbas sunkesnis 
nei atrodo

Anykštėnė B. Ramanauskaitė pri-
sipažino, kad darbo krūvis Danijoje 
jai pasirodė sunkiai pakeliamas.

„Jeigu kalbant apie patį darbą, 

Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas sakė, kad deklaravusieji atvykimą 
į Anykščių rajoną ilgai čia neužsibūna.

(Atkelta iš 1 p.)

Į Daniją emigravusi ir labai greitai į gimtąjį 
miestą grįžusi anykštėnė Brigita Ramanaus-
kaitė suprato, kad geriausia – Lietuvoje.

tai dažniausiai būna fizinis darbas, 
kuris yra gerokai sunkesnis nei at-
rodo. Pavyzdžiui, aš maniau, kad 
man moka už valandas, už tai, kiek 
aš laiko tą namą valysiu, tiek ir gau-
siu. Realiai kiekvienam objektui 
būna paskirtas tam tikras laikas (čia 
ir statybose taip pat), per kurį tą dar-
bą turi nudirbt. Ir kai triaukščiam 
namui sutvarkyti būna skirtos dvi 
valandos, apie kokią idealią švarą 
galima kalbėti – tiesiog per mažai 
laiko“, - apie darbo sąlygas svetur 
pasakojo B. Ramanauskaitė.

Svetur pasigedo moralės

Po kelių Danijoje praleistų mė-
nesių B. Ramanauskaitė sakė nu-
sprendusi sugrįžti į Lietuvą.

„Pagrindinė priežastis, kodėl aš 
grįžau - tai buvo dėl moralės sty-
giaus emigracijoje. Aš pamačiau, 
kokie ten žmonės, ir supratau, kad 
aš tikrai nenoriu būti tokia. Pavyz-
džiui,  viena šeima gyveno su mažu 

vaiku kambaryje nuo virtuvės per-
skirtu tik pusbariu (neturėjo nei sie-
nų, nei durų),  o likusius kambarius 
pernuomavo kitiems, kad turėtų 
daugiau pinigų. Vienas vaikinas ten 
dirba septynerius  metus, bet netu-
ri nieko, nes kiekvieną kartą grįžęs 
į  Lietuvą prageria viską, ką buvo 
susitaupęs, ir atgal grįžta ne tik be 
telefono, bet dar ir su skolom. Aps-
kritai, ten gerai žmonėms, kurie 
neturi jokių kitų poreikių, išskyrus 
primityvius: pavalgyti, pagerti (ką  
tipinis emigrantas daro kiekvieną 
savaitgalį), o svarbiausia - užsidirbti 
tiek, kad grįžęs į Lietuvą savaitę ga-
lėtum švaistytis pinigais ir pasakoti 
visiems, kaip gerai gyveni, nors iš 
tiesų visus likusius metus tau reikės 
dirbti šešias dienas per savaitę po 
12 valandų  ir neleisti sau net Undi-
nėlės (Danijos simbolio) pamatyti, 
kad galėtum dar kartą „apturėt“  tą 
šlovingą savaitę  Lietuvoj“, - savo 
asmenine nuomone apie emigraciją 
dalijosi B. Ramanauskaitė.
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pirmadienis 2017 08 21

sekmadienis 2017 08 20

 
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 Laumės juosta 2017.  
10.25 Baltoji gyvatė. 
12.00 Žemaičių vyskupystės 
įsteigimo 600 metų jubiliejus. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Varnių.  
13.40 Mis Marpl 3/1 s. 
Nemezidė. N-7.  
15.15 Folčio viešbutis 2 N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“.  
17.30 Žinios. 
18.05 Giminės.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7.  
22.00 Premjera. Denis 
Kolinsas. 
23.50 Premjera. Skyrybų koš-
maras. N-14.  
1.40 „Tai, kas tikra“.  
3.10 Klausimėlis.lt.  
3.30 Mis Marpl 3/1 s. 
Nemezidė. Mis Marpl 3. N-7.  
5.05 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 

 
6.30 „Ogis ir tarakonai“. 
6.55 „Linksmieji detektyvai“.  
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.  
7.45 „Harvis Biksas“.  

8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Beilio 
nuotykiai. Naktis Karvamiestyje. 
11.45 Mano gyvenimo žuvis. 
N-7.  
14.15 „Pričiupom!“.  
14.45 „Ledynmečio grėsmė“. 
N-7.  
16.35 „Ledynmečio grėsmė“. 
N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto. TV žaidimas.  
20.35 Žmogus-voras 3. N-7.  
23.25 Tapatybė. N14.  
1.15 Ji man - ne pora. N14. 

6.30 Ančiukų istorijos.  
6.55 Bailus voveriukas.  
7.25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.25 Kung Fu Panda. N-7.  
8.55 Kobra 11. N-7.  
11.00 Nevykėlio dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės. N-7.  
13.00 Armijoje. N-7.  
14.55 Naisių vasaros festivalis 
2017.  
16.55 Simpsonai. N-7.  
17.25 Pakeliui į Balį. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7.  
21.30 Holograma karaliui. 
N-14.  
23.20 Rokis 3. N-7.  
1.25 Kodas. L.O.B.I.A.I. N-7.  
3.40 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7. 

 
6.30 Baltijos galiūnų čempio-
nato etapas Akmenė (k).  

7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Baltijos galiūnų čempio-
nato etapas Molėtai.  
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.  
10.35 „Gyvybės galia“.  
11.50 „Pragaro katytė“.  
13.00 „Viena už visus“. N-7.  
13.35 Sveikinimai.  
15.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
16.10 „Kas žudikas?“. N-7. 
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
18.30 „44-as skyrius“. N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
21.55 „Gimę mylėti“. N14.  
0.25 „Akloji zona“. N14.  
1.15 „Maksimali rizika“. N14.  
2.50 „Baubas“. 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”. 
14.00 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
19:10 KOMEDIJA Sėkmė. N-7. 
1975 m. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nebylus liudijimas. 
Pribaigiamasis šūvis. N14. 
23:10 Daktaras T. ir moterys. 
N14. 01:30 “Begėdis”. N14. 

02:30 “Nebylus liudijimas”. N14.  
04:20 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
05:05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.45 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
8.15 Euromaxx.  
8.45 Premjera. Erdvės menas.  
9.15 Premjera. Šimtas vaizdų 
iš Japonijos. 
9.45 Tikri vyrai.  
10.30 Žemaičių vyskupystės 
įsteigimo 600 metų jubiliejus. 
Meninė programa „Palaimingoji 
krikšto šviesa“.  
11.45 XLV tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba 
kankliai“.  
13.20 „Baltica 2017“.  
14.10 Mūsų miesteliai. 
Leliūnai.  
15.00 Mažesnieji broliai.  
15.30 Linija, spalva, forma.  
16.00 Nacionalinis turtas. 
16.25 Durys atsidaro.  
16.55 Bėdų turgus.  
17.35 Volodymyras Ivasiukas. 
Kad gimtum iš naujo. 
18.30 Premjera. Kinija. vieno 
vaiko politikos grimasos. 
19.30 Klauskite daktaro.  
20.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
21.05 Grupės „Pelenai“ jubilie-
jinis koncertas „Ugnies paliesti. 
20 metų kartu“.  
22.35 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Mūsų miesteliai. 
Leliūnai.  
0.50 Nes man tai rūpi.  
1.35 Turtuolis vargšas. 1983 
m. (kart.). 
4.10 Viena.  
4.30 Atspindžiai.  
5.00 Durys atsidaro.  
5.30 Panorama.

 
06:00 Teleparduotuvė. 
06:30 Apie žūklę.  
07:00 Ne vienas kelyje.  
07:30 Nuo... Iki... (k).  
08:20 KK2 (k). N-7.  
10:30 Brydės (k). 
11:00 Dviračio šou.  
12:00 Valanda su Rūta (k). 
13:45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
17:30 Bus visko (k). 
19:20 Nuo... Iki... (k).  
20:15 KK2 (k). N-7. 
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
00:30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
01:25 Ne vienas kelyje (k).  
01:55 KK2 (k). N-7. 
04:10 Dviračio šou. 

 
6.30 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. 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 lenktynės. 
N-7.  
12.00 Pasaulio įspūdingiausi...  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  

16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Havajai 5.0. N-7.  
18.00 Elementaru. 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. 
N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.  
1.45 Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė. N-7. 

 
07.25 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 Darbščios rankos, atvi-
ros širdys. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Girių takais. 
10.40 0 laipsnių.  
10.45 „Vera. Dievaičiai“. 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. 
18.35 0 laipsnių.  
18.40 „Ilga kelionė namo“. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.00 „Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo“.N-7. 
00.15 „Vera. Dievaičiai“. N-7. 
02.10 „Moterų daktaras“. N-7. 
03.40 „Šetlando žmogžudys-
tės. Negyvas vanduo“. N-7. 
05.40 „Dykumos“. 
06.30 „Jaunikliai“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
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 daktaras 
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. N-14. 
0.30 Kelias į namus. 
1.05 Detektyvas Monkas 2 N-7 
2.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
3.10 Klauskite daktaro. 
4.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 

7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Linksmieji detektyvai“. 
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. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA „Demonų miškas“. 
N14. 
0.05 „Pasiutę šunys“. N14. 
0.55 „Judantis objektas“. N-7. 
1.45 „Kvailių apsauga“. N-7. 

6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
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 Batsiuvys. N-7. 
0.25 Kastlas. N-7. 
1.25 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 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Skrydis“. N14. 
23.50 „Gimę mylėti“. N14. 
2.10 „Akloji zona“. N14. 
2.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.40 „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 var-
do“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Velvet“. N-7. 
22.35 „Ponia Dila“. N-7. 
1.00 „Auklė“. 
1.50 „Policija ir Ko“. N-7. 
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.25  „Nebylus liudijimas“. N14. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
7.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
7.55 Mūsų miesteliai. 
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pragaras. 1992 m. (kart.).
12:15 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“. 
13:10 „Tai, kas tikra“. 
14.40 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.35 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
11.
16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva. 
18.30 Septynios Kauno die-
nos.
19.00 Euromaxx. 
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 LRT Kultūros akademija. 
21:10 Premjera. Kiotas. 
Romantiška pažintis su nacio-
nalinėmis vertybėmis.
22:00 Giminės. 

23:40 Pragaras. 
23:55 DW naujienos rusų kalba.
00:05 Dabar pasaulyje. 
00:35 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Vilnius Jazz 2016“. 
01:40 Šlovės dienos. N-7. 
02:30 Kultūrų kryžkelė.
03:00 Giminės. 
04:40 Mažesnieji broliai.
05:10 Panorama. 

6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
8.30 Bus visko (k). 
9.30 Žinios.
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. 
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 Kur giria žaliuoja. 
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 Naša Raša. N-14. 
22.00 JJ show. N-14. 
23.00 Smagus pasivažinėji-
mas 2. Mirtis kelyje. N-14. 
0.50 Diatlovo perėja. dingusi 
ekspedicija. S. 
2.30 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. 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 „Kapitonas Gordejevas“. 
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 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7.
00.20 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. 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 daktaras. 
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 daktaras 
2. N-7
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. Ved. 
Orijus Gasanovas, Akvilė 
Kavaliauskaitė. HD.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. HD.
20:55 Dėmesio centre. HD.
21:10 Sportas.
21:15 Orai.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. Ved. 
Alfredas Bumblauskas. HD.
22:15 Auksinis protas. 
Intelektinis TV žaidimas. Ved. 
Arūnas Valinskas ir Andrius 
Tapinas.
23:25 Trumposios žinios. HD.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2 
(Outlander 2). Draminis seria-
las. JAV. 2015 m. N-14. 2/13 
s. HD.
01:05 Premjera. Detektyvas 

Monkas 3. N-7. 
02:05 Komisaras Štolbergas. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Linksmieji detektyvai“. 
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 „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. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Ugnies siena“. N-7. 
0.25 „Pasiutę šunys“. N14. 
1.15 „Judantis objektas“. N-7. 
2.05 „Demonų miškas“. N14.
 

6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
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 Laiko policininkas. N-14. 
0.30 Kastlas. N-7. 
1.25 Naujakuriai. N-7. 
2.20 Legendos. 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
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „PREMJERA Įteisintas 
faras“.
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 „Balsuok už mane“. 
N14. 
22.45 „Skrydis“. N14. 
1.20 „Visa menanti“. N-7. 
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.55 Su cinkeliu. N-7. 
5.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „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 var-
do“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IV. 
Sugedęs vaisius. N-7. 
23:10 “Ponia Dila. N-7. 
1.20 „Auklė“. 
2.10„Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
07.05 Klauskite daktaro. 
07.55 Padūkėliai marsupila-
miai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Kinija: vieno vaiko politi-
kos grimasos (kart.).
13:10 Giminės. (kart.).
14.50 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.40 Šokių akademija 2.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
11.
16:30 Misija: Vilnija. 
17:00 Laba diena, Lietuva. 
18:30 Stambiu planu.
19:00 Erdvės menas (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20:20 Anapus čia ir dabar..
21:10 Premjera. Kiotas. 

Romantiška pažintis su nacio-
nalinėmis vertybėmis.
22:00 Denis Kolinsas (kart.).
23:55 DW naujienos rusų kalba.
00:05 Dabar pasaulyje. 
00:35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Wolfsome“. 
01:40 Šlovės dienos. N-7. 
(kart.).
02:30 Misija: Vilnija.
02:55 Grupės „Pelenai“ jubilie-
jinis koncertas „Ugnies paliesti. 
20 metų kartu“.
04:25 Anapus čia ir dabar. 
05:10 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. 
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 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 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 Naša Raša (6). 
22.00 Tai nutiko vidury baltos 
dienos. 
23.50 Drakonų kova. 
Evoliucija. N-7. 
1.30 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Darbščios rankos, atvi-
ros 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 „Kapitonas Gordejevas“. 
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 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7.
00.20 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.
01.15 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.40 „Merdoko paslaptys“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
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 daktaras 
2. N-7
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Baltijos kelias.
22:15 Misija Sibiras’16: dvi 
savaitės, trukusios vieną polia-
rinę dieną.
23:15 Auksinis protas. 
01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 
02:05 Komisaras Štolbergas. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Linksmieji detektyvai“. 
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 „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. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Logano karas. Susaistytas 
garbės“. N14. 
0.10 „Pasiutę šunys“. N14. 
1.05 „Judantis objektas“. N-7. 
1.55 „Ugnies siena“. N-7.

6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
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 Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės Šiauliuose. 
Lietuva - Islandija. Tiesioginė 
transliacija. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto. 
22.30 Paliktieji. N-14. 
0.50 Kastlas. N-7. 
1.40 Naujakuriai. N-7. 
2.30 Legendos. N-14. 
3.20 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 „Įteisintas faras“.
10.35 „44-as skyrius“. N-7. 
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „PREMJERA Įteisintas 
faras“.
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 „Maiko Bluberio nuoty-
kiai“. N14. 
23.25 „Balsuok už mane“. 
N14. 
1.05 „Visa menanti“. N-7. 
1.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.40 Su cinkeliu. N-7. 
4.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „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 var-
do“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės V. 
Žmogžudystės birža. N-7. 
23:10 “Ponia Dila. N-7. 
1.30 „Auklė“. 
2.20„Policija ir Ko“. N-7. 
3.10 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
03:45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
3.55 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Sugedęs. N-7. 

 Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Wolfsome“. HD (kart.).
07:05 Stilius. 
07.55 Padūkėliai marsupila-
miai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Bliuzas. Muzikinės kelio-
nės. (kart.).
13:50 Grupės „Pelenai“ jubilie-
jinis koncertas „Ugnies paliesti. 
20 metų kartu“.
15:20 Padūkėliai marsupilamiai.
16.10Šokių akademija 2.
16.35 Kaip atsiranda daiktai 
11.
17:00 Laba diena, Lietuva. 
18:30 Lagerių moterys. 
19:00 Projektas Pi.
19:30 Neokupuotas. 
20:20 Didžioji istorija.
21:45 Durys atsidaro. Viena 

istorija.
22:00 Elito kinas. Laplandijos 
odisėja. N-14.
23:35 Atmintis. Mitingo prie A. 
Mickevičiaus paminklo minė-
jimui. 
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
01:55 Linija, spalva, forma. 
02:25 Kultūrų kryžkelė. 
02:55 XLV tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba 
kankliai“. 
04:30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
05:10 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. 
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 Pelkė. 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 Naša Raša. 
22.00 Vaikštant tarp antkapių. 
N-14. 
0.20 Kaltinamoji Keisė Antony. 
N-7. 
2.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Girių takais. 
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Delta“. 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 „Baltoji strėlė“. N-7.
00.20 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
01.20 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 

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 Trumposios žinios. 
22:25 Auksinis protas. 
00:30 Atspindžiai.
01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 
02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
03:10 Klauskite daktaro. 
04:05 Specialus tyrimas. 
05:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 

 
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Linksmieji detektyvai“. 
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 „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. N-7
20.00 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Operacija „Kardžuvė“. N-7. 
0.15 „Pasiutę šunys“. N14. 
1.15 „Judantis objektas“. N-7. 
2.05 Alchemija. VDU karta. 
2.35 RETROSPEKTYVA. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7. 
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 Išpirka - milijardas. 
N-14. 
0.45 Kastlas. N-7. 
1.35 Naujakuriai. N-7. 
2.30 Legendos. N-14. 
3.15 Tironas. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „44-as skyrius“. N-7. 
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „PREMJERA Įteisintas 
faras“.
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 „Gundanti klasta“. N14. 
23.10 Maiko Bluberio nuoty-
kiai. N14. 
1.30 „Visa menanti“. N-7. 
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.00 „Savas žmogus“. N-7. 
5.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „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. 
Pagrindinė šokėja. N-7.
23:10 “Ponia Dila. N-7. 
1.15 „Auklė“. 
2.05„Policija ir Ko“. N-7. 
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.40 Midsomerio žmogžudys-
tės V. Žmogžudystės birža. 
N-7.

 Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:10 Bėdų turgus. 
07.55 Padūkėliai marsupila-
miai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:10 Didžioji istorija (Big 
History). Lemtingi didžiosios 
istorijos posūkiai (Big History 
of Everything). Dokumentinis 
filmas. JAV. 2013 m. HD (kart.).
13:35 Saulės ratu. Mistinis 
folklorinis miuziklas. HD (kart.).
15:00 Padūkėliai marsupila-
miai.
15.50 Šokių akademija 2.
16.15 Kaip atsiranda daiktai 
11.
16:40 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (subtitruota).

17:00 Laba diena, Lietuva.
18:30 Atspindžiai.
19:00 Maistas ir aistros. 
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20:15 Premjera. Prombergai. 
Pilkosios zonos simfonija. 
21:15 Premjera. Spąstai. 
22:10 Lietuvos patriotai.
23:25 Stambiu planu. (kart.).
23:55 DW naujienos rusų 
kalba.
00:05 Dabar pasaulyje.
00:35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„MOVO“. 
01:40 Šlovės dienos. N-7. 
02:25 Kultūrų kryžkelė. 
03:00 Lietuvos patriotai. 
04:15 „Baltica 2017“. 
05:10 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. 
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 Kobra 11. N-7. 
8.00 Pelkė. 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 Pelkė. 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 Naša Raša
22.00 Įvykis. N-14. 
23.50 Dangaus karalystė. 
N-14. 
2.30 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. 
N-14. 

06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Šiandien kimba. 
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Delta“. 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 „Baltoji strėlė“. N-7.
00.20 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
01.20 Reporteris. 
02.00 „Delta“. N-7.
02.50 „Chiromantas“. N-7.
03.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
04.20 „Delta“. N-7.
 05.15 „Chiromantas“.

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! 
22:30 Trumposios žinios. 
22:35 Bornas. Palikimas. N-14. 
00:45 Klausimėlis.lt. 
01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 3
02:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
03:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
04:05 Ir tegul skamba. (kart.).
05:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

 TV
6.40 “Visatos broliai”. 
7.05 „Kaukė“. 

7.30 „Linksmieji detektyvai“. 
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 „Kaip atsikratyti boso? 
“. N14. 
23.00 „Stiklo namai“. N14. 
1.05 „Operacija „Kardžuvė“. 
N-7. 

6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7. 
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 Kontrolinės vyrų krepši-
nio rungtynės Vilniuje. Lietuva - 
Ispanija. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Ponas ir ponia Smitai. 
N-14. 
23.55 Pabėgimas iš 
Šoušenko. N-14. 
2.35 Paliktieji. N-14. 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7

7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
8.30 „Voratinklis“. N-7
9.30 „Žiniuonis“.
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7. 
21.30 „Priverstinis panirimas“. 
N14. 
23.20 „Gundanti klasta“. N14. 
1.25 „Visa menanti“. N-7. 
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.00 „Priverstinis panirimas“. 
N14. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „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 Cirkas 
“Kolumbija”. N14. 
1:05 “Auklė”.
1:55 “Policija ir Ko”. N-7. 
2:45 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
3:30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4:15 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Pagrindinė šokėja (k). 
N-7. 

 Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„MOVO“. 
07:05 Tikri vyrai.
07.55 Padūkėliai marsupila-
miai (kart.).
8.50 Šokių akademija 2 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:10 Spąstai. 
13:05 Viena. 
13:20 Lietuvos patriotai. 
14:40 Padūkėliai marsupila-
miai.
15:35 Šokių akademija 3.
16:05 Kaip atsiranda daiktai 
11.
16:30 Laisvės vėliavnešiai.
17:00 Laba diena, Lietuva. 
18:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20:20 Legendos.
21:05 Lemtingas susitikimas.

21:20 Išpažintis.
22:00 XXII Pažaislio muzikos 
festivalis. Pradedamasis kon-
certas: Viva l’Opera! 
23:25 Projektas Pi. (kart.).
23:55 DW naujienos rusų 
kalba.
00:05 Dabar pasaulyje.
00:35 Džiazo muzikos vakaras. 
01:55 Šlovės dienos. N-7. 
02:40 Atspindžiai. 
03:15 XXII Pažaislio muzikos 
festivalis. Pradedamasis kon-
certas: Viva l’Opera! 
04:45 Legendos.
05:30 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. 
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 Kobra 11. N-7. 
8.00 Pelkė. 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 Pelkė. N-7
16.00 Kaulai. N-7
17.00 Havajai 5.0. N-7
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 Kobra 11. N-7.
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
20.30 Farai. N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Mergina su drakono 
tatuiruote. N-14. 
1.40 Kaltinamoji Keisė Antony. 
N-7. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Delta“. 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 „Bitininkas“. N-7.
01.05 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7.
02.55 „Pasaulio chameleo-
nai“.
03.20 „Laukinė Australija“.
03.40 „Merdoko paslaptys“. 
N-7.
04.25 „Delta“. N-7.
05.15 „Chiromantas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Tatonka ir mažieji 
draugai.
07:35 Šervudo padauža 
Robinas Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų mies-
teliai. Andrioniškis. 3 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. 
Afrikos plėšrūnai (subtitruo-
ta).
13:05 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys 
(subtitruota).
14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
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 Irenos Starošaitės 
koncertas „Dvylika meilės 
akimirkų“.
22:10 Italas. N-7. 
24:00 Premjera. Kalnų 
šnabždesys. N-14. 
01:30 Prombergai. Pilkosios 
zonos simfonija. 
02:35 Pasaulio dokumentika. 
04:25 Džesika Flečer 3. N-7. 

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Linksmieji detektyvai“. 
7.20 „Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“. 

8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.25 „Tinginių miestelis“. 
9.55 KINO PUSRYČIAI 
„Pasaulio gelbėtojai“.
11.25 „Linksmuolė Momo“.
13.05 „Viktoras ir krokodilų 
namo paslaptis“.
14.55 „Markas Polas“. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas.  
19.30 SUPERKINAS „Katės 
ir šunys. Kačių kerštas“.
21.10 „Monte Karlas“. N-7. 
23.20 „Kiečiausi Spartos 
vyrai“. N14. 
1.00 „Kaip atsikratyti 
boso?“. N14.

6.30 Ančiukų istorijos. 
6.55 Bailus voveriukas. 
7.25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7. 
7.55 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kur giria žaliuoja. 
9.00 Kobra 11. N-7. 
10.00 Vasaros gidas. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.00 Daktaras Dolitlis 2. 
N-7. 
12.45 Karštos galvos! N-7. 
14.30 Nuotaka iš anapus. 
N-7. 
16.10 Simpsonai. N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Taksi. N-7. 
21.25 Kodas L. O. B. I. A. I. 
Paslapčių knyga. N-7.
0.00 Profas. N-14. 
1.40 Sekso abėcėlė. N-14.  

6.25 „Ekstrasensų mūšis“. 
8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
9.00 „Pavariau“. 
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. 
15.10 „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 
„Prezidento patikėtinis“. N-7. 
23.50 AŠTRUS KINAS „Iš 
tamsybių“. N14. 
1.40 „Visa menanti“. N-7. 
3.10 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”.
14.05 „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“. 
15.05 „Širdele mano“. N-7
17.05 „Akloji“. 
18.15 „Būrėja“. 
18:50 “Didingasis amžius. 

Jos didenybė Kiosem”.
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS. Nebylus liudi-
jimas. Nuošalioje vietoje. 
N14. 
23:10 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7. 
00:05 Cirkas “Kolumbija”. 
N14. 
02:05 “Be kaltės”. N14. 
03:35 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.
04:20 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.

 Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
09:00 Kelias. Laida evange-
likams.
09:15 Krikščionio žodis. 
(subtitruota).
09:30 Maistas ir aistros. 
10:00 Tramtatulis 2017. 
12:00 Durys atsidaro. 
12:15 Ponas Selfridžas 3.
13:45 Prie pasakų miesto. 
15:30 Lietuva mūsų lūpose.
16:00 Stop juosta.
16:30 ARTS21. 
17:00 Stilius. 
17:45 Bliuzas. Bliuzas po 
Jungtinės Karalystės vėlia-
va.
20:15 Tikri vyrai. 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Rojaus alėja. 
N-14.
22:45 Pasauliniai meno 
šedevrai. Atlieka kamerinis 
ansamblis „Musica humana“, 
valstybinis choras „Vilnius“. 
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 XLV tarptautinis folklo-

ro festivalis „Skamba skam-
ba kankliai“. 
01:35 Lagerių moterys. 
(kart.).
02:05 Anapus čia ir dabar. 
02:50 Neokupuotas. (kart.).
03:45 LRT Kultūros akade-
mija. 
04:30 Stambiu planu. 
05:00 ARTS21. 
05:30 Panorama. 

6.00 Teleparduotuvė.
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. 
Realybės šou.
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. 
Išvados. 
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
3.30 Bus visko (k). 
4.25 Valanda su Rūta.

6.30 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
9.30 Nuo amato iki verslo. 
10.00 Iš peties. N-7. 
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7. 
12.00 Pasaulio įspūdin-
giausi. 
13.00 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai. 
15.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai. N-7. 
16.00 Iš peties. N-7. 
17.00 Havajai 5. 0. N-7. 
18.00 Elementaru. N-7. 
19.00 Skorpionas. N-7. 
20.00 Bibliotekininkai. N-7. 
21.00 Vandens formulių 
F2 Europos čempionatas. 
Lietuva, sporto laida, 2017. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Komando. N-14. 
0.15 Dangaus karalystė. 
N-14. 

 
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 Partizanų keliais. 
Istorinė - edukacinė laida. 
2017 m.
16.50 „Baltoji strėlė“. N-7.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“. 
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“.
04.25 „Likimo melodija“. 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-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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Vienas rugpjūtis, 
atsisveikinimu pažymėtas

Tačiau vienas jo kaimynas, 
apie tokį rūpestį išgirdęs, iškart 
papasakojo, ką neseniai pats 
matęs: esą, rašytojas, po sodybą 
vaikščiodamas, vis prie vieno 
klevelio už gėlyno sustodavęs ir 
kažko susimąstęs žvelgdavęs tai 
į Anykščių bažnyčią, iš čia ge-
riausiai matomą, tai sau po ko-
jomis... Svarstyti, tiesa tai ar ne, 
jau nebebuvo kada: reikėjo kasti 
duobę ten, kur rašytojo žvalgy-
tasi...

Gale gėlyno buvo iškasta duo-
bė, išmūrytos jos sienos. Lydint 
tūkstantinėms minioms, iš mo-
kyklos į Ažupiečių kalnelį A. 
Vienuolio karstas buvo nešte at-
neštas, į tą duobę įleistas, duobė 
masyviomis lentomis užklota ir 
nestoru žemių sluoksniu užpilta. 
Ant kapo iškart buvo padėta bal-
to marmuro plokštė su rašytojo 
vardu ir pavarde, gimimo ir mir-
ties datomis.

Ta plokštė žymės kapą ketve-
rius metus, kol bus pastatytas, 
kaip ir nurodyta testamente, ant-
kapinis paminklas – Lietuvos 
laukų riedulys su minimaliu įra-
šu apie čia palaidotą rašytoją.

Praeis dar kone trys dešim-
tmečiai, kol testamento valia bus 
baigta vykdyti – ant paminklo 
bus iškaltas ir rašytojo pagei-
dautas kryžius, o monsinjoras 
Albertas Talačka atliks paskuti-

niąją misiją – pašventins vienišą 
Vienuolio kapą.

Michalina Katinienė. 
Paskutinės gyvenimo dienos

(...) Taip atėjo šeštadienis – rugpjū-
čio 17-oji.

Ryte Rašytojas apėjo sodą, pasižiū-
rėjo, kiek pastatytas klėtelės gaubtas, 
pasivaikščiojo palei beržus... Apie 12 
valandą nutarė eiti maudytis ir už-
lipo aukštyn pasiimti rankšluosčio. 
Dar užėjo virtuvėn, pasiteiravo, kas 
bus  pietums, pasigardžiavo būsimais 
kotletais ir kažko užsuko kambarin. 
Staiga iš ten pasigirdo šauksmas: 
„Mamut, man taip bloga, kaip dar 
niekad nebuvo!“

Skubiai atsigulė svetainėje ant so-
fos, Mamutė suieškojo vaistų, atnešė 
karšto vandens pūslę, paskambino 
ambulatorijon. Skausmai nesiliovė. 
Po penkiolikos minučių atskubėjo 
daktarė A. Kavoliūnaitė, suleido vais-
tus. „Ar blogai?“ – paklausė žmona 
daktarės. „Blogai“, – palingavo galva 
toji. Įtarusi, kad gali būti vėl infarktas, 
daktarė nusprendė skambinti į Vilnių. 
Nenorėdama gąsdinti ligonio, išbėgo 
skambinti į ambulatoriją. Pas Žukaus-
kus atsiuntė seselę, ji suleido vaistų, 
liepė gulėt ramiai ir nejudėt. Rašyto-
jas nepakluso – atsisėdo, paskui atsi-
gulė kniūbsčias. „Man taip lengviau. 
Vakar prisivalgiau to rūgusio pieno, 
prisirinko dujų, tai ir spaudžia“, – pa-
aiškino. Bet lengviau nebuvo, o ties 

Antano Vienuolio kapas sodyboje, dar laidotuvių gėlėms nenuvytus. Kas ir kada buvo įsmeigęs 
medinį kryželį, nežinia.
 Toks kapo vaizdas išliko tik šioje vienintelėje nežinomo autoriaus nuotraukoje, saugomoje Muziejaus 
fonduose.

širdim spaudė vis smarkiau ir smar-
kiau... Rašytojui atrodė, kad skrandy-
je netvarka: „Atsigulsiu ant grindų, 
pasivartysiu, gal greičiau palengvės“, 
– vis nekantravo...

Taip ant grindų gulintį Vienuolį ir 
surado Anykščiuose atostogaujantis 
gydytojas prof. M. Krikštopaitis, A. 
Kavoliūnaitė ir gydytojas V. Ralys. 
Jie užkėlė Rašytoją ant sofos, vėl 
suleido vaistų. „O, ir daktaras atsira-
dai?.. – pažino Krikštopaitį Vienuolis. 
– Be reikalo. Aš daktare Kavoliūnaite 
pasitikiu...“

Tai buvo paskutiniai Vienuolio žo-
džiai. Staiga jis  sugargaliavo kartą... 
kitą... ir gydytojai pasakė Mamutei, 
kad jo širdis nustojo plakusi. Buvo be 
dešimties minučių keturios valandos.

Mamutė dar prašė gelbėti, duoti 
kokių vaistų, trinti ar masažuoti... 
Deja, buvo viskas baigta...

Kavoliūnaitė pasodino Mamutę ant 
sofos, atsisėdo šalia ir laikė už rankų, 
kad nesiveržtų prie Rašytojo...

Vilniškis daktaras  vis atidengdavo 
vokus ir pažiūrėdavo į Vienuolio akis. 
Paskui dar kartą pasakė, kad miręs, ir 

visi išėjo.
Ir pasklido po Anykščius žinia – 

mirė Vienuolis!..
(Visas M. Katinienės atsiminimų 

tekstas publikuojamas A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus parengtame rinkinyje 
„Atsiminimai apie Antaną Žukauską-
Vienuolį“, 2002  m.)

Rapolas Šaltenis. 
Pasisavintas ir po mirties

(...) Į A. Vienuolio laidotuves nu-
vykome rytojaus dieną po jo mirties. 
Radom gražiai jį pašarvotą kabinete, 
kur stovėjo jo rašomasis stalas. Gulėjo 
dar ne karste, apvilktas fraku, su balta 
„peteliške“ pasmakrėj, lyg koks garsus 
solistas, pasiruošęs žengti į sceną. Šį 
fraką velionis buvo pirkęs Paryžiuje, 
kai, 1937 m. jam ten lankantis Pasauli-
nėj parodoj, buvo pakviestas Lietuvos 
pasiuntinybėn į iškilmingą priėmimą. 
Taigi dabar jis buvo juo apvilktas tik 
antrą kartą iškilmingiausiam ir paslap-
tingiausiam Priėmimui... Jo veidas 
buvo visai nesukritęs – pilnas, gražus 
ir didingas. (...)

Žmonių rinkosi vis daugiau. Jie, 
kaip kaime įpratę, klaupėsi tik įėję, 
poteriavo ir, pastoviniavę prie velio-
nio, pasidūsaudami sėdosi kas kur 
pasieniais. Prie vieno staliuko Ažu-
piečių giedrokos vartė „kantičkas“ ir, 
matyt, ruošėsi pradėt pagrabinį gie-
dojimą, kaip jau tai dariusios  vakar 
išvakarėse.

Tik staiga kambaryje atsirado trys 
gražiai apsirėdę vyrai, matyt, kad ko-
kie nors žymūs pareigūnai. Jie nei at-
siklaupė, nei poteriavo, tik, trumpam 
stabtelėję prie velionio, ėmė teirautis 
šeimininkės. Susiradę, visi ėjo į jos 
kambarį, matėme, kažko svarbaus 
pasitarti. Eidama pro šalį, Žukaus-
kienė mane ir mokytoją J. Katiną 
nežymiai timptelėjo už rankovių, kad 
eitume kartu. Kai susėdant atvykusie-
ji – o tai buvo rašytojas M. Sluckis, 
AT Prezidiumo sekretorius St. Nau-
jalis ir Anykščių rajono kompartijos 
sekretorius V. Lukoševičius – nustebę 
sužiuro į mane su J. Katinu kaip „pa-
šalinius“, – Žukauskienė paaiškino, 
kad tai esą artimi velionio bičiuliai ir 

Prie rašytojo karsto, pastatyto mokyklos salėje iki galo atlapotais 
langais, susėdo ir Antano Vienuolio giminės. 

izidoriaus GiRČiO nuotr.

Antano Vienuolio karstą, išnešamą pro paradines mokyklos duris, tą 1957 m. rugpjūčio 20-ąją ne-
trukus pasitiks anykštėnų minia.

 izidoriaus GiRČiO nuotr.

giminės.
Pareigūnai tuoj pasiteiravo, kaip 

bus laidojamas rašytojas – ar su baž-
nyčia. Dėdienė patvirtino, kad taip 
– tokia esanti velionio valia... Tada 
pareigūnai, viens kitą pertraukdami, 
ėmė įrodinėti, kad taip negalį būti, 
nes rašytojas buvęs bedievis, tuo esą 
jie įsitikinę iš turėtų pokalbių su ve-
lioniu... Ypač karščiavosi Anykščių 
sekretorius Lukoševičius. Dėdienė 
vis jiems prieštaravo. Tada pareigūnai 
ėmė tarsi apgailestauti, kad Dėdienė 
tokia užsispyrusi, nes vyriausybė 
būtų iškilmingiausiai jį palaidojusi, 
iš visos Lietuvos sukviestų minias 
žmonių, pasirūpintų visais našlės rei-
kalais: pensija, pašalpa, butu Vilniuje, 
o jeigu ne – tai, žinoma, tada viskas 
kitaip... Buvo aiškus ultimatyvus gra-
sinimas.

„Jeigu toks vyriausybės pageida-
vimas, ką gi padarysi – darykit, kaip 
jums išeina...“ – nusileido Dėdienė. 
Atėjūnai nudžiugę pašoko: jie tuoj 
velionį nugabensią į vidurinės mo-
kyklos salę, kur jau laukiąs paruoštas 
gražiausias katafalkas...

Tada prabilau ir aš, pageidauda-
mas, kad mokykloje prie velionio 
degtų žvakės, kaip labai gražus sim-
boliškas mūsų liaudies paprotys. „Ne, 
ne! Jokiu būdu... Ta neįmanoma... Tai 
prietarai!..“ – suklego visi trys ir kaž-
kam paskambino, kad „viskas gerai“.

Už keliolikos minučių atvažiavo, 
matyt, iš anksto paruoštas sunkveži-
mis su puošniu karstu. Sunkiai siau-
rais ir dar su kampu laiptais užnešė 
karstą į viršų. Jo laukusi pareigūnų 
trejukė šoko prie darbo: į pasienį 
sustato žvakides su degančiom žva-
kėm, nuima karsto dangtį, sekretorius 
Lukoševičius ištraukia iš velionio 
rankų „mūkelę“, dairosi aplink, ne-
žinodamas, kur ją pastatyti, ir sako: 
„Paimkite kas nors, kad nenusimes-
tų“. (Nuotaika šiurpi: daroma kaž-
kas šventvagiška...) Tada rašytojas 
guldomas  į karstą, užvožiamas ir 
išnešamas. Ilgai vyrai kamuojasi, kol 
nepatogiais laiptais karstas nuleidžia-
mas žemyn.

Kambaryje pasigirsta verksmas, 
raudojimas kaip prie kapo duobės... 
Advokatas Z. Toliušis sustato atgal 
kaip stovėjo žvakides, kur gulėjo la-
vonas – „mūkelę“, ir prašo susirin-
kusiųjų toliau tęsti budynes: melstis, 
giedoti, lyg velionis čia dar tebegulė-
tų, nors jis jau atimtas, išplėštas...

(Visas R. Šaltenio prisiminimų 
tekstas publikuojamas jo knygoje 
„Tikras netikras A. Vienuolis“, 1994 
m.).



2017 m. rugpjūčio 19 d.IŠ ARTI

šiupinys

Rugpjūčio 24 d. 21.30 val. 
Anykščių kultūros centre vyks 
nemokamas „Kino karavano“ 
seansas „Tai tik pasaulio pabai-
ga“. Filmą pristatys kritikė, Vil-
niaus tarptautinio kino festivalio 
„Kino pavasaris“ meno vadovė 
Santa Lingevičiūtė.

Praėjo laikai, kada televizi-
jos tinklelis diktavo ir dienos 
rutiną – užbaigti dienos darbų 
jau nebereikia iki vakaro žinių 
ar Lietuvos krepšinio rinktinės 
rungtynių pradžios. Apie 200 
tūkstančių šeimų visoje Lietu-
voje su išmaniąja „Telia“ tele-
vizija televizorių žiūri kitaip: 
mėgstamas laidas, filmus, žinias 
ar koncertus jie gali įsirašyti, 
atsisukti nuo pradžių ar prasuk-
ti matytas vietas jiems patogiu 
metu. 

Vis dėlto ne visi žino, kad iš-
maniosios televizijos videonuo-
moje galima rasti filmus, kuriais 
dar visai neseniai mėgavosi tik 
didžiųjų kino salių žiūrovai.

„Kinas gimė ir tebegyvuoja 
didžiuosiuose ekranuose, tačiau 
filmų festivaliai trunka neilgai, 
o kokybiški ir legaliai prieinami 
filmai reikalingi visą laiką. To-
dėl su išmaniąja „Telia“ televizi-
ja kviečiame rengti kino seansus 
namuose. Pasikvieskite prie te-
levizoriaus kaimynus, draugus, 
gimines ir už vieno kino bilieto 
kainą visi kartu žiūrėkite ką tik 
kino teatruose rodytus naujau-
sius Holivudo arba išskirtinius 
Europos kino festivalių filmus“, 
– sako Norbertas Žioba, „Telia“ 
privačių klientų vadovas. 

Gero kino mėgėjai išmaniosios 

Geras kinas sugrįžta į Anykščius su „Telia“
Kada paskutinį kartą matėte filmą, kuris prajuokino, sujaudi-

no iki ašarų, kuriuo mintyse gyvenote kelias dienas, apie jį pa-
sakojote draugams, giminėms ir kaimynams? Gero kino yra ir 
jis atkeliauja į Anykščius. „Kino karavanas“ kartu su išmaniuo-
ju partneriu „Telia“ rugpjūčio 24 d. į Anykščių kultūros centrą 
atveža nemokamus „Kino pavasario“ filmus, o išmanioji „Telia“ 
televizija kokybišką kiną namuose rodo ištisus metus.     

„Telia“ televizijos videonuomo-
je ras visko – nuo animacijos ar 
dokumentikos iki nišinių kino 
autorių darbų. Tikriesiems kino 
gurmanams, kurie pavasarį ne-
spėjo apsilankyti didžiausiame 
Lietuvos kino festivalyje „Kino 
pavasaris“, patiks ir išskirtinai 
„Telia“ išmaniosios televizijos 
videonuomoje pristatomi žiūro-
viškiausi šio festivalio filmai.

Be to, užsisakę „Kino klubo“ 
paslaugą, už mėnesio mokestį 

galės žiūrėti filmus bei serialus 
iš rinktinio, nuolat atnaujinamo 
sąrašo, kuriame – daugiau nei 
200 pavadinimų.

Kartu su „Kino karavano“ se-
ansais į Anykščius atkeliauja ir 
puiki galimybė 30 dienų nemo-
kamai savo namuose išbandyti 
išmaniąją „Telia“ televiziją. Ją 
užsisakyti galite užsukę į arti-
miausią „Telia“ saloną, inter-
netu svetainėje telia.lt arba pa-
skambinę telefonu 1817.

oras

19

29

mėnulis
rugpjūčio 19-21 d. delčia.

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

šiandien

rugpjūčio 20 d.

rugpjūčio 21 d.
Linda, Pijus, Gaudvydas, 

Joana, Kazimiera, Medeinė.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė seka siaubų pasaką 
anūkams  

Ten, kur gervės verkia,
Geležinis senis klaidžioja po pelkę.
samanos auksinės ir vaivorai kvepia -
Geležinis senis savo lobį slepia.

Tai pakiš po kelmu ar nuleis į dugną,
iiš po žemių girdi dundant būgną.
Virš žalios bedugnės vėl pakyla garas - 
Vakarienę ruošia nuskandintas dvaras.

 
Geležinis senis, vos tik saulė gęsta, 
Tuoj į gelmę kiša geležinę lazdą.
Maišo užsispyręs vandenėlį rudą
Į paviršių verčia iš po žemės rūdą.
 

naktį, jeigu eisi, iš toli matyti,
kaip žalia ugnelė tolumoje švyti.
Geležinis senis  lydo auksą švarų,
išsipirkti nori  nuskandintą dvarą.

„Elektros energijos gamyba iš 
atsinaujinančių išteklių yra viena iš 
strateginių koncerno veiklos kryp-
čių. Matome dideles perspektyvas 
šioje srityje ir naujo parko atidary-
mas yra dar vienas svarbus žings-
nis ilgalaikėje strategijoje. Toliau 
žvalgomės galimybių stiprinti savo 
pozicijas vėjo energetikoje ir įgy-
vendinti plėtrą ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Europos šalys vis spar-
čiau pereina nuo elektros energijos 
gamybos iš iškastinio kuro prie 
atsinaujinančių šaltinių ir Lietuvos 
bendrovės – taip pat šiame kelyje,“ 
- sakė koncerno „Achemos grupė“ 
generalinis direktorius Audrius 
Bendaravičius.

„Vėjo elektrinių gaminamos 
elektros kaina yra reikšmingai su-
mažėjusi ir yra mažiausia iš visų 
galimų elektros energijos gamybos 
alternatyvų Lietuvoje. Kunigiškių 

Aukščiausias vėjo jėgainių parkas šalyje
Trečiadienį, rugpjūčio 16 dieną, koncernui „Achemos grupė“ 

priklausanti UAB „Renerga-1“ Kavarsko seniūnijoje  atidarė nau-
ją 7,5 megavatų (MW) vėjo elektrinių parką. 

Pagal vietovę „Kunigiškių“ vardu pavadintame vėjo elektrinių 
parke pastatytos trys šiuo metu aukščiausios vėjo elektrinės Lietu-
voje, kurių bokšto ir sparno aukštis siekia net 180 metrų aukštį.

Bendrovė per metus planuoja pagaminti 27 mln. kilovatvalan-
džių elektros energijos.

parke gaminamos elektros energi-
jos supirkimo kaina šiuo metu yra 
mažiausia Lietuvoje – 5,6 cento 
už kilovatvalandę. Mūsų žiniomis, 
šiuo metu tai tebėra mažiausia ki-
lovatvalandės kaina šalyje“, - teigė 
UAB „Renerga-1“ direktorius Min-
daugas Juodis.

“Džiaugiuosi, kad dar 2011 me-
tais Anykščių rajono savivaldybės 
taryba pritarė šiam projektui, o tai 
- dar vienas žingsnelis į Lietuvos 
energetinę nepriklausomybę!”, - po 
atidarymo sakė  mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius.

UAB „Renerga-1“ priklauso kon-
cernui „Achemos grupė“, taip pat 
valdančiam žaliosios energetikos 
bendrovę „Renerga“. „Renerga“ už-
siima elektros energijos gamyba iš 
vėjo, vandens ir saulės. Kompanija 
valdo ir Kavarsko hidroelektrinę.

-AnYkŠTA
Vėjo elektrinių bokšto ir sparno aukštis siekia net 180 metrų 
aukštį.

Kamera. Anykščių miesto vietos 
bendruomenių tarybos iniciatyva 
pernai ant Anykščių kultūros cen-
tro stogo  įrengta vaizdo kamera 
jau ilgą laiką nebeveikia. Vaizdo 
kamera buvo įrengta pasinaudojus 
valstybės finansuojama Nevyriau-
sybinių organizacijų ir bendruome-
nių plėtros programa.

Konkursas. Savivaldybės admi-
nistracija paskelbė konkursą užimti 
Socialinės paramos skyriaus vy-
riausiojo specialisto pareigoms. 
Pretendentų dokumentų laukiama 
iki rugsėjo 1 dienos.

Jubiliejus. Anykščių moterų už-
imtumo ir informacijos centras rug-
sėjo pradžioje švęs savo vykdomos 
veiklos 20 -metį. Centro valdyba šia 
proga padėkojo aktyviausioms na-
rėms ir jas apdovanojo dviejų dienų 
kelione į Baltarusiją ir Lenkiją.

Projektas. Buvusi Anykščių ra-
jono savivaldybės, o dabar Pane-
vėžio miesto vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė kartu su buvusio 
Anykščių rajono mero Dariaus Gu-
delio valdoma viešųjų ryšių agen-
tūra suvienijo jėgas keičiant šiemet 
514-ąjį gimtadienį mininčio Pane-
vėžio veidą. Skambiu šūkiu „Pane-
vėžys atsinaujina“ įgyvendinamas 
miesto atgaivinimo projektas. Pane-
vėžiečius ir miesto svečius Laisvės 
aikštė jau pasitinka  kitokia – šalia 
Nevėžio viešbučio iškilo miesto at-
sinaujinimą simbolizuojantys žen-
klai – vėjarodžiai.

Priima. UAB „Anykštos redak-
cija“ priima skelbimus į šiuos lai-
kraščius: „Gimtoji žemė“, „Ukmer-
gės žinios“,  „Gimtasis Rokiškis“, 
„Kupiškėnų mintys“, Molėtų „Vil-
nis“, „Molėtų žinios“, „Mūsų  Igna-
lina“, „Utenis“, „Utenos apskrities 
žinios“
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(Atkelta iš 3 p.)

Degė šiukšliavežė

Nors gyventojai skatinami buiti-
nėmis atliekomis atsikratyti išme-
tant jas į prie gyvenamųjų namų 
įrengtus konteinerius, ugniagesiai 
įspėja, jog pelenams, ypač – jei šie 
dar rusenantys, ten tikrai ne vieta. 
Dėl neatsargaus elgesio padaroma 
žalos ne tik atliekų tvarkytojams, 
bet ir aplinkai – kyla pavojus pa-
degti netoli esančius objektus, o 
degančių atliekų dūmai yra itin 
kenksmingi. 

Anot URATC sąvartyno eks-
ploatacijos vadovo Daliaus 

Veršelio, bendrovė, kurioje yra 
įrengti priešgaisriniai rezervu-
arai, hidrantai, gausu įvairios 
gaisrų gesinimo įrangos, su 
šiukšlių vežimo mašinos gaisru 
susidūrė pirmą sykį. „Šiukšlia-
vežė, gabenusi atliekas, surink-
tas iš mišrių komunalinių atliekų 
konteinerių, turėjo išversti jas 
modernioje MBA gamykloje, 
kuri eksploatuojama tik kiek 
daugiau nei metus, – sakė D. 
Veršelis. – Laimei, laiku buvo 
pastebėti rūkstantys dūmai. Ga-
lėjo kilti didžiulis pavojus sude-
ginti visą gamyklą...“

Neatsakingas gyventojų elgesys su 
atliekomis plonina jų pačių kišenę

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniage-
siams neseniai teko skubėti gesinti Utenos regioninio nepavojingų 
atliekų sąvartyno teritorijoje (Mockėnų k., Utenos sen.) liepsnoju-
sios šiukšlių vežimo mašinos. Šio gaisro priežastis – neatsakingas 
gyventojų, į mišrių komunalinių atliekų konteinerį išvertusių, kaip 
manoma, žarijas ar karštus pelenus, elgesys. Laimei, ugnis buvo 
sutramdyta dar prieš šiukšliavežei įriedant į modernią komuna-
linių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklą. 
Užsidegus čia saugomoms dešimtims tonų atliekų, didžiulis ne-
seniai pastatytos gamyklos pastatas veikiausiai būtų supleškėjęs. 
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro (URATC) specialistų 
teigimu, žmonės nesusimąsto, kad aplaidus ir abejingas elgesys su 
atliekomis gali atnešti milžiniškų nuostolių, kuriuos tektų padengti 
visiems gyventojams, mokantiems už komunalines paslaugas. 

muliatorių, galvaninių elementų, 
gyvsidabrio lempų, dažų, lakų, tirpi-
klių atliekų ir jų taros, asbesto ir kt.) 
gali atsikratyti atliekų priėmimo ir 
laikino saugojimo aikštelėse, kurių 
adresai  paskelbti interneto svetainė-
je www.uratc.lt. Atvežtos į aikšteles 
rūšiuotos atliekos iš gyventojų, kurie 
yra sudarę sutartis su atliekų vežė-
jais, priimamos nemokamai.

D. Veršelis pateikė konkretų pa-
vyzdį, kaip neapgalvotas žmogaus 
poelgis pridarė didžiulės žalos. Į 
mišrių komunalinių atliekų kontei-
nerį buvo įmesta lenta su vinimi. 

Kartu su visu atliekų srautu lentai 
patekus į mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginių juostinį trans-
porterį, buvo išilgai perpjauta 80 
m juostos. Per vieną minutę buvo 
padarytas 3 500 Eur nuostolis. „Į 
automobilio baką juk nepilame bet 
kokio kuro, tai kodėl į konteinerius 
metame tokias atliekas, kurių ten 
neturėtų būti?..“ – stebėjosi D. Ver-
šelis, pridūręs, kad būtume sąmo-
ningi ir rūšiuotume atliekas atsakin-
gai, nes už neapgalvotus poelgius 
teks susimokėti.

Gerda MAksiMAViČiūTĖ

Trūksta atsakomybės

Pašnekovo teigimu, praėjus ke-
lioms dienoms nuo šiukšlių vežimo 
mašinos gaisro, degė nepavojingų 
atliekų sąvartyne saugomų gamy-
binių atliekų krūva. „Skaitytojams 
tikriausiai kils klausimas, kodėl pri-
imdami į sąvartyną atliekas jų neti-
kriname. O kaip patikrinti visą sun-
kvežimio, kuriuo būna atvežamos 
atliekos, turinį? – retoriškai klausė 
D. Veršelis. – Žmonės turėtų būti 
atsakingesni, suvokti, kad netgi ma-
žytė nuorūka, įmesta į konteinerį, 
gali pridaryti labai didelių nuosto-
lių, kuriuos padengti turėsime mes, 
visi Utenos regiono gyventojai, mo-
kantys už komunalines paslaugas.“

Per minutę – didžiuliai 
nuostoliai

Ne paslaptis, kad komunalininkai 
mišrių komunalinių atliekų kontei-
neriuose dažnai aptinka tai, ko ten 
neturėtų būti. URATC atstovai pri-
mena, jog Utenos regiono gyven-
tojai smulkių statybos ir griovimo, 
plastiko, stiklo atliekų, automobilių 
padangų, popieriaus, nenaudoja-
mos buitinės technikos (televizorių, 
šaldytuvų, viryklių ir kt. įrangos), 
baldų bei pavojingų atliekų (aku-

Ugniagesiams neseniai teko gesinti sąvartyno teritorijoje lieps-
nojusią šiukšlių vežimo mašiną, dėl kurios gaisro kaltas gyven-
tojų aplaidumas.

URATC nuotr.  

Paramos prašę verslininkai sulaukė 
patikrinimų

3 703 Eur iš smulkiojo ir vidutinio 
verslo programos skirta Mariaus Va-
lančiūno mažajai bendrijai „Amar-
ka“, kuri užsiima aplinkos priežiūros 
ir tvarkymo darbais. 2 693 Eur skirta 
Dariaus Vogulio įsteigtai UAB „Vo-
gulis“, kuri savo veiklos sričių nter-
nete neviešina, tačiau per Lietuvos 
darbo biržą jau ieškosi fotografo. 
3 010 Eur skirta Raimondo Vilūno 
UAB „Raivilė“, kuri kol kas taip ne-
viešina savo veiklos krypčių. Mariaus 
Šimėno MB „Semilijai“  skirta 2 717 
Eur, už kuriuos bendrija žada sukurti 
išmaniąją dviračių nuomos sistemą. 
Dianos Keibienės UAB „Dialvi“ 
skirti 1 900 Eur, kuri savo veiklos 
krypčių kol kas neviešina. 

Individualia veikla užsiimančio 

Dariaus Kirvėlos projektui „Riedėk 
per kurortinius Anykščius“ skirti 3 
000 Eur. Žygimanto Smalsko MB 
„Spurda“ metalo apdirbimo ir skar-
dos gaminių cecho kūrimui skirta 4 
300 Eur. Renatos Paromonovos UAB 
„Neidas“ skirta 3 000 Eur, kurie bus 
skirti amatų, poilsio ir laisvalaikio 
centro plėtrai. Vaidos Zlatkutės UAB 
„Pilnatvė“ skirta  2 241 Eur, kuriuos 
verslininkė skirs naujų kosmetikos 
gaminių legalizavimui. Mindaugo 
Balčiūno IĮ „Pjauk grybą“ skirta 2 
500 Eur, kuriuos žada investuoti į 
mobilių uogų bei  grybų supirkimo 
punktų plėtrą. Vitalijos Tumienės 
UAB „Keturi horizontai“ projektui 
„Alpinizmas – naujovė Anykščių 
turizmo žemėlapyje“ skirta 3 803 
Eur.Individualia veikla užsiimančios 

Irmos Laurinavčiūtės siuvimo maši-
nų įsigijimui skirta 1 000 Eur. Taip 
pat individualia veikla užsiimančiai 
Justinos Kamarauskaitės projektui 
„Magic Glass“ – 400 Eur. Individu-
alia veikla užsiimančiai Nijolei Idai 
Davainei natūralios odos apdorojimo 
projektams skirta  900 Eur.

Lėšos taip pat skirtos naujai regis-
truotų įmonių pradinio steigimo iš-
laidų padengimui: Vidos Pečiulienės 
MB „Viduamos“ – 216 Eur, Dovilės 
Tolušienės MB „Cinamono rūkas“ 
– 210 Eur, Vaido Arlausko MB „Vai-
rius“ – 204 Eur, Igno Valikonio MB 
„Švietimo kryptis“ -  68 Eur, Daivos 
Puzinienės UAB „Prie pirties“ – 183 
Eur.

Paskoloms iš bajo padengti Pau-
liaus Kisieliaus  UAB „2D Pack“ 

Rajono meras Kęstutis Tubis mano, kad prieš 
skiriant rajono biudžeto paramą verslui, yra 
svarbui apžiūrėti verslininkų patalpas.

„Labai gerai, kad komisija šituos dalykus 
išsiaiškino, nes mes tada skirtume paramą 
žmogui, kuris čia nemoka mokesčių“, - pa-
stebėjo mero pavaduotojas, konservatorius 
Sigutis Obelevičius.

skirta 112 Eur.
Anykščių rajono savivaldybė in-

formuoja, kad  šiais metais smulkiojo 
ir vidutinio verslo subjektai pagal šių 
metų patvirtintą finansavimo tvarkos 
aprašą galėjo teikti paraiškas į ne dau-
giau kaip tris finansuojamas veiklas, 
o vertinant pateiktas paraiškas verslo 
plėtros projektams, daugiausiai balų 
galėjo surinkti smulkiojo ir vidutinio 
verslo  subjektai, kurie prie projekto 
įgyvendinimo prisideda nuosavomis 

lėšomis (daugiau nei 25 procentais), 
taip pat buvo laukiama originalių pro-
jekto idėjų, projektų, kurie prisideda 
prie vietos tapatybės populiarinimo, 
kuria naujas paslaugas ar produktus 
arba taiko naujas technologijas. 

Šiemet iš viso savivaldybės admi-
nistracijai buvo pateiktos 39 paraiš-
kos (pernai – 27 paraiškos). 2017 
metų rajono  biudžete,  kaip ir pernai, 
verslo paramos programai buvo nu-
matyta 40 000 Eur.
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Nepamirškite pratęsti laikraščio 
„Anykšta“ ir žurnalo 

„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos !

įvairūs Sulčių spaudimas į plastikines 
pakuotes su kraneliu. Geriausia 
kaina rajone. Siūlome plačiau-
sią pakuočių ir sulčių pasirinki-
mą. Spaudykla yra Anykčių r., 
Ažuožerių km., sename vais-
medžių sandėlyje. Kviečiame 

visus nuo 8 iki 20val.
Tel. 867617378 arba 

867586867.

Vištos vištaitės
Rugpjūčio 20d. (sekmadienį) 

prekiausime ,,Kaišiadorių” paukš-
tyno vakcinuotomis, 3-4-5-8mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis ir gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis (kaina nuo 
3,50 eu). Turėsime gaidžiukų. 
Spec. lesalai. Prekiausime kiauši-
niais. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, 
Janušava 7.15, Dabužiai 7.25, 
Kuniškiai 7.35, Troškūnai 7.55, 
Raguvėlė 8.15, Svėdasai 15.10, 
Čekonys 15.30, Debeikiai 15.40, 
Rubikiai 15.50, Burbiškis 16.00, 
Anykščiai 16.15 (ūk. turgus), 
Kurkliai 16.35, Staškūniškis 
16.45.

parduoda

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  ka-
tegorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2017 m. rugpjūčio 24 d. 17 val. 

Taip pat organizuojame papildomus kursus (prasižengusiems vai-
ruotojams).  Dėl  A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo 
kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 
29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

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

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).

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius atlieka sklypo kadastrinis Nr. 7335/0003:157 pri-
klausančio Jonui Venslovui ir Aldonai Venslovienei Ažubalių kaime, 
Kamajų sen., Rokiškio raj. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsi-
liepti gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 7335/0003:304 savininką 
Rimą Savicką ar jo įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų 
nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti 
adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 612 84188 
el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

Skambinkite ir mes 
nukulsime Jūsų  javus!
 
Javapjūtė be rūpesčių Jums 

patogiu  metu su patikimai dir-
bančiais kombainais bei  juos 
vairuojančiais operatoriais!

 
Paskubėkite rezervuoti Jums 

patogų laiką, o KLOVIMA koman-
da pasirūpins Jūsų derliumi.

 
Skambinkite 
tel. +370 618 18 491 arba 
rašykite el. paštu domas@klovima.lt

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-678) 08740.

Žemės sklypą Anykščių mies-
te, 27 arai (su namo dalimi). A. 
Venuolio g., kitoje pusėje Anykščių 
profesinio rengimo centro. Kaina 
sutartinė. 

Tel. (8-604) 74035.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių 
gamybos ir prekybos sezonas. 
Priimami užsakymai.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Turi alksnio, beržo, kle-
vo, drebulės. Pristatymas nemo-
kamas. 

Tel. (8-613) 11010.

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

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

Skaldytas malkas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

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

Tel. (8-612) 93386.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Statybinio laužo maltą skaldą 
(keliams, aikštelėms).

Tel. (8-610) 42090.

Dvigulę lovą.
el. (8-650) 11596.

Karvę.
Tel. (8-615) 66771. 

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Grūdus.
Tel. (8-686) 17201.

Betoninius šulinio žiedus, tvoras. 
Taip pat kasa ir stato.

Tel. (8-657) 82622.

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

Tel. (8-630) 10200. 

Išnuomoja komercines patalpas: 
1700 kv. m mieste ir 144 kv. m mies-
to centre. Galima nuomotis dalimis.

Tel. (8-686) 49380.

Išnuomoja patalpas smulkiam 
verslui Anykščiuose, Kalno g. 16, 
prie slidinėjimo trasos. 

Tel. (8-670) 46795.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę 
techniką. Vyksta į iškvietimus, sutei-
kia garantiją. Pildo mašinų kondici-
onierius.

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 ekska-
vatoriumi kasa vandens šulinius iki 
7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, 
jungia hidroforus. Parduoda renti-
nius, atveža.

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

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

Tel. (8-684) 29023.

Išorės ir vidaus apdaila, trinkelių 
klojimas, santechnikos ir elektros 
instaliaciniai darbai. Dirba ir savait-
galiais.

Tel. (8-602) 77022.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

Nebrangiai atlieka visus geode-
zinius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

Skardinė stogo danga tiesiai iš 
gamintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

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.

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. 

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

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

Tel.( 8-616) 36372.

Šlifuoja seną, naują parketą, se-
nas dažytas grindis.

Kloja parketą, parketlentes. 
Tel. (8-699) 94662.
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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.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Vyto Sabo įmonė 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.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
8 687 76191

Brangiai – įvairius 
miškus su žeme. 

Tel. (8-687) 89328 arba 
el. adresu miskaszeme@gmail.com.

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.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus su žeme ir išsikir-
tmui, visoje Lietuvoje.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios bū-
klės.

Tel. (8-682) 18972.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Kita

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

Tel. (8-623) 95335.

AB “Ažuožerių sodai” nuo rugpjūčio 
mėn 21 dienos Ažuožerių vaisių san-
dėlyje supirks nerūšinius obuolius.
Kainos sutartinės.

Arklinę šienapjovę.
Tel. (8-618) 12453.

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rapsus, avižas, rugius, žirnius, pu-
pas, kmynus. 

Tel. (8-600) 60184.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85 841.

Reikalingas žmogus prižiūrėti ligo-
nį. Skambinti po 17val. 

Tel. (8-684) 53989.

Reikalingas meistras pakeisti 
namo pamatinį rąstą.

Tel. (8-626) 67365.

Kavinei reikalingas(-a) Vyr 
virėjas(-a)  arba virėjas(-a)  nuola-
tiniam darbui. Mes Jums siūlome 
visas socialines garantijas, laiku 
mokamą gerą darbo užmokestį,  bei 
motyvaciją už puikiai atliekamus 
darbus. Daugiau informacijos tel. 
(8-626) 98328.

Kupiškio r. švietimo pagalbos 
tarnybai reikalingas psichologas. 
Informacija teikiama tel. (8-459) 
35144, (8-616) 20088, el. paštu ku-
piskio.pmmmc@gmail.com.

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

CV siųsti el. paštu: baldaianyks-
ciu@gmail.com

Skambinti tel. (8-620) 47228.

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
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Baltijos kelio minėjimo išvakarėse – „Tele2“ 
šventė Anykščiuose

Rugpjūčio 22 dieną anykštėnai ir miesto svečiai kviečiami į nemokamą, atrakci-
jų ir pramogų pilną renginį. Čia bus galima išbandyti virtualią realybę, dalyvauti 
linksmose programavimo pamokose, pamatyti internetu varomą automobilį ir pa-
sivaišinti nemokamais spragėsiais. Miesto centre šurmuliuojanti šventė sykiu bus 
labdaringose lenktynėse minančių dviratininkų sutiktuvės Anykščių mieste.

Mina, kad padėtų 
vaikams

Renginys vyks rugpjūčio 22d., 
antradienį, pačiame Anykš-
čių miesto centre, priešais 
A.Baranausko aikštę, nuo 17 iki 
21 val.

Baltijos kelio minėjimo išvaka-
rėse surengta šventė Anykščiuose 
– tai labdaringo dviračių žygio 
„Dviračiais už vaikus“ dalis. Šio 
žygio dalyviai – dešimt tarptauti-
nės telekomunikacijų įmonės „Te-
le2” vadovų, kurie ryžosi įveikti 
daugiau kaip 330 kilometrų nuo 
Rygos iki Vilniaus, kad surinktų 
lėšų „SOS vaikų kaimams“ Latvi-
joje ir Lietuvoje.

Antradienio vakarą pramogau-
tojai pamatys, kaip į miestą dvi-
račiais įvažiuoja žygio dalyviai – 
„Tele2” vadovai. Tai bus antrosios 
lenktynių dienos finišas. Tą dieną 
dviratininkai bus įveikę daugiau 
kaip 120 kilometrų.  

Pramogos – ir mažam, 
ir dideliam

Nemokamame renginyje kie-
kvienas ras sau patinkančių pra-
mogų. Bus galima išbandyti „VR 
room“ virtualios realybės dvi-
račius. Atsisėdus ant specialaus 
dviračio ir užsidėjus virtualios re-
alybės šalmą, jausmas – tarsi min-
tum tikrose lenktynėse. Ši pramo-
ga skirta suaugusiems ir vaikams 
nuo septynerių metų.

Minantys virtualų dviratį galės 
varžytis, kas per penkias minutes 
įveiks daugiau kilometrų. Dalyvių 
laukia dovanėlės ir suvenyrai. O 
visus renginio metu numintus ki-
lometrus „Tele2” pavers pinigais, 

kuriuos taip pat skirs „SOS Vaikų 
kaimui“.

Renginio metu įdomių istorijų 
svečiams pažada „Tele2“ Inovaci-
jų biuro siela Arnoldas Lukošius. 
Jis į Anykščius atvyks „Tele2” 4G 
internetu varomu automobiliu, 
kurį pristatys žiūrovams.

Vaikai bus kviečiami dalyvauti 
dirbtuvėse – linksmose ir nesudė-
tingose programavimo pamokėlė-
se. O pačių mažiausių lauks pra-
mogos ant spalvingo pripučiamo 
batuto.

1 balsas – 0,5 euro 
labdarai

Labdaringame dviračių marato-
ne „Tele2“ vadovai iš viso peda-
lus mins tris dienas. Jie varžysis, 
kuris kelią įveiks greičiau. O taip 
pat sieks surinkti kuo daugiau pa-
laikymo balsų. Kiekvienas balsas 
– tai 0,5 euro, kuriuos „Tele2” 
skirs „SOS vaikų kaimams“ pa-
remti. Balsuojančiam žmogui tai 
nieko nekainuoja.

Balsuoti už dviratininkus ga-
lima jau dabar, taip pat varžybų 
metu. Balsavimas vyksta inter-
nete, puslapyje www.tele2.com/
biketour. 

Nuo 1991 metų Lietuvoje gy-
vuojanti organizacija „SOS vaikų 
kaimas“ globoja vaikus, padeda 
socialinės rizikos šeimoms. Šiuo 
metu „SOS vaikų kaime“ Vilniu-
je auga daugiau kaip 100 be tėvų 
globos likusių mažylių. Lietuvo-
je veikia dar keturi organizacijos 
padaliniai ir dienos centrai, kurių 
darbuotojai teikia pagalbą beveik 
daugiau kaip 300 šeimų ir rūpi-
nasi beveik 600 juose augančių 
vaikų.Renginio vedėjas - „Tele2” Inovacijų biuro narys Arnoldas Lukošius.


