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Bado nebus – derlius keliauja 
į aruodus Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Sudėtingi šios vasaros orai 
nelabai pakenkė. Žemdirbiai 
sako, jog šių metų derlius, pa-
lyginus su praeitų, didesnis. 
Tačiau to negalima pasakyti 
apie grūdų kokybę – atsiliepė 
drėgni orai. Sudėtingos sąlygos 
ir nuimti derlių, ir jį laikyti, 
tad daugelis ūkininkų grūdus 
iš karto veža parduoti. Pikta-
galio kaime esantis elevatorius 
per dieną superka iki 1000 tonų 
grūdų. 

Anykščių ūkininkų kviečiai Piktagalio elevatoriaus teritorijoje laukia kelionės į džiovyklą.

Spėja, bet nelengvai

Javapjūtė šiemet aiškiai vėluoja, 
tačiau jau savaitę galima stebėti, 
kad keliuose padaugėjo žemės ūkio 
technikos. Antradienį nuvykome į 
UAB „Anykščių agrokoncernas“ 
grūdų supirkimo punktą Piktagalio 
kaime (Anykščių sen.) savo akimis 
pamatyti, kaip atrodo šių metų der-
lius ir kaip vyksta jo supirkimas. 

Štai tokie skelbimai ant pastatų Anykščiuose klijuojami jau ke-
letą savaičių.

Policija pradėjo tyrimą dėl mieste kabinamų 
skelbimų apie pagrobtą vaiką

Anykščiuose jau keletą sa-
vaičių šalia prekybos centrų 
ir kitose viešosiose erdvėse ant 
pastatų klijuojami keisto turi-
nio skelbimai apie esą pagrob-
tą vaiką. 

Į tai „Anykštai“ atkreipus 
policijos dėmesį, Anykščių 
rajono policijos komisariatas 
pradėjo tyrimą dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo.

KVIETIMAS. Anykščių kūry-
bos ir dailės mokykla (Ladigos g. 3, 
Anykščiai) kviečia vaikus - mažus ir 
didelius- bei suaugusiuosius  moky-
tis meno subtilybių. Išsami informa-
cija telefonu 8 381 52953 arba www.
akdm.lt

KONCERTAS. Šiandien 18 va-
landą Sakralinio meno centre (Vil-
niaus g. 11, Anykščiai) koncertas 
“Vasaros divertismentas -  tango 
ritmu”. Kamerinis ansamblis  “Vil-
niaus arsenalas”: Laima Šulskutė 
(fleita), Rolandas Romoslauskas (al-
tas) ir Sergejus Okruško (fortepijo-
nas). Bilieto kaina 4 Eur; studentams 
ir pensininkams - 2 Eur; mokslei-
viams - nemokamai.

Atlyginimai. Anykščių ligoninė  
savavališkai nedidina atlyginimų gy-
dytojams ir slaugytojams, nors tam 
gavo papildomų lėšų, teigia Sveika-
tos apsaugos ministerija.

Įranga. Rugsėjo mėnesį vyk-
siančiame rajono Tarybos posėdyje 
anykštėnų išrinktieji jau greičiausiai 
galės naudotis elektronine balsavimo 
įranga. „Šiai dienai yra viena elek-
troninę balsavimo sistemą siūlanti 
įmonė“, - apie viešojo pirkimo eigą 
sakė savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas. Kol kas dar nenupirkta 
įranga politikams ne tik leis moder-
niai skaičiuoti balsus, bet ir užtikrins 
kokybišką vaizdą posėdžius trans-
liuojant internetu.

Sutartis. Rugpjūčio 24 d., minint 
Ukrainos Nepriklausomybės dieną, 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis ir Mirgorodo (Ukraina) miesto 
vadovas Sergejus Solomacha pasira-
šė Ketinimų protokolą dėl Anykščių 
rajono savivaldybės ir Mirgorodo 
miesto tarybos bendradarbiavimo.

Stichija. Dėl ketvirtadienį siautu-
sio gūsingo vėjo, perkūnijos ir gau-
saus lietaus, elektros energijos tie-
kimas buvo  sutrikęs 581 bendrovės 
„Energijos skirstymo operatorius“ 
(ESO) klientų.

Būstas. 49 Anykščių rajono gy-
ventojai stovi eilėje socialiniam būs-
tui gauti. Šiuo metu socialinis būstas 
mūsų rajone suteiktas 86 asmenims.

Ekonomija

Paskaičiavau, kad vanduo 
Lietuvoje jau brangesnis už 
pieną. Turiu šulinį. Bent čia 
sutaupysiu. Manau, tai pagrin-
dinė priežastis, kodėl kaimo 
gyventojai atsisako karvių, o 
šulinių – ne. 

Geriu. Su batonu. Skanu, bet 
kažkaip nesotu.

Linas BITVINSKAS
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Pianistė Milda 
Daunoraitė
kelia 
sparnus į 
Londoną 

Nuo vilkų 
ūkininkams 
vis 
sunkiau 
apsisaugoti

Architektas 
meno mokytis 
pradėjo slapta

„Laiko mašinoje“ architek-
tas, interjero dizaineris ir poli-
tikas Kęstutis Indriūnas.
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spektras

Temidės svarstyklės

Narkotikai. Trečiadienį, 
apie 21.33 val., Anykščių se-
niūnijos Naujųjų Elmininkų 
kaime, Sodų gatvėje, „auto-
mobilio „Peugeot 605“ salone, 
ant galinės sėdynės porankio, 
buvo rastas popieriaus lanks-
tinukas su galimai augalinės 

kilmės narkotinėmis medžia-
gomis. Įtariamas nusikalstamos 
veikos padarymu vyras (g. 1994 
m.), gyvenantis Anykščiuo-
se, V. Kudirkos gatvėje, sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.  
Ten pat automobilio „Volvo 
850“ peleninėje buvo rastas 
popieriaus lankstinukas su ga-
limai augalinės kilmės narkoti-
nėmis medžiagomis. Įtariamas 

nusikalstamos veikos padarymu 
vyras (g. 1991 m.), gyvenantis 
Anykščiuose, Ažupiečių gatvė-
je, sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Kaulai. Antradienį, apie 
19.10 val., Svėdasų seniūnijos 
Kraštų kaime, piliakalnio šlai-
te, po šaknimis buvo rasti kau-
lai, panašūs į žmogaus. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 

priežasčiai nustatyti.
Vairuotojas. Pirmadienį, apie 

17.37 val., Svėdasų seniūnijoje 
vyras (g. 1995 m.),  gyvenan-
tis  Svėdasų seniūnijos Vikonių 
kaime,  Klevų gatvėje,  vairavo 
automobilį „Audi A4“  būdamas 
neblaivus (nustatytas 2,38 prom. 
girtumas) ir neturėdamas  teisės 
vairuoti. Vairuotojas sulaikytas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Anykšta“ TV

„Ši diena sukelia dvejopus jaus-
mus. Tai diena, kai du išsigimėliai 
pasidalino Europą, ir diena, kuri 
tapo kapais dešimtims milijonų 
Europos gyventojų, kuri atnešė 
milijardus nuostolių, sugriautus 
miestus. Įdomiausia, kad tą dieną 
vėl bandoma savaip vertinti. Gor-
bačiovo Rusija pripažino, kad toks 
paktas, tokie protokolai buvo, o 
putininė Rusija bando realizuoti 
ir, jau teko girdėti, Putino Rusija 
sako, kad pakto tokio galbūt nebu-
vo ir slaptųjų protokolų (...) Kartu 
ši diena sukelia džiugius jausmus, 
nes Lietuva nebuvo niekada taip 
susivienijusi, kaip tada. Sakoma, 
kad ten buvo keli milijonai žmo-
nių. Aš manau, kad jų buvo žymiai 
daugiau, nes tie žmonės netilpo į 
grandinę ir keliose vietose stovėjo 
keliomis eilėmis. Tuomet turbūt 
buvo paskutinė vinis į sovietų kars-
tą, nes trijų valstybių žmonės pasa-
kė, kad mes žinome apie tą paktą, 
ir mes norime gyventi laisvi.Tai 
buvo esminis žingsnis į Lietuvos 
nepriklausomybę. Šia diena mes 
galime džiaugtis, dėkoti likimui, 
tuometiniams Baltijos kelio orga-
nizatoriams ir nepamiršti, kad kai 
kas dar Rytuose abejoja šio pakto 
buvimu“, - minėjime kalbėjo mero 
pavaduotojas Sigutis Obelevičius.

Baltijos kelio liudininkas A. 
Janušis stebėjosi minėjime gavęs 
„išskirtinę garbę“ ir dalijosi pri-

Minėjime Sigutis Obelevičius piktinosi 
Rusijos veiksmais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Susikibę už rankų, kaip ir 1989-ųjų rugpjūčio 23-ąją, trečiadie-
nį  anykštėnai šalia paminklo Laisvei dalyvavo Baltijos keliui ir 
Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti skirtame 
minėjime. Valstybinę vėliavą kėlė fotomenininkas, kinematogra-
fininkas ir kraštotyrininkas Aloyzas Janušis.

siminimais bei įžvalgomis apie 
1989-ųjų įvykius.

„Šiandien, jeigu bandytumėte 
patirti tas emocijas, kokias mes 
tada išgyvenome, tai aš nežinau, 
turbūt joks festivalis, jokia šven-
tė mūsų negali taip pakylėti, kaip 
mes tada buvome. Niekas nieko 
nežadėjo, nieko nedavė, visi kaž-
kokį transportą turėjo, aš su šeima 
sėdom į seną sukiužusį „moskvi-
čiuką“ ir dūmėm Panevėžio kryp-
tim, kur Anykščiams buvo skirtas 
kelio ruožas (...) Ta euforija, kurią 
mes išgyvenome, turbūt neįmano-
ma pakartoti, nebent ateitų tokios 
aplinkybės, kad reikėtų vėl už 
laisvę kovoti. Mes kartais nebe-
vertiname laisvės, kurią turime, 
bet džiaukimės ir pabandykime tai 
perduoti jaunimui. Šiandien atro-
do, kad jiems tai nesuprantama“, 
- sakė A. Janušis.

Negausiai susirinkusiems mi-
nėjimo dalyviams koncertavo 
Anykščių kultūros centro Ažuože-
rių skyriaus romantinio dainavimo 
grupė „Romantika“ (vad. Alvyra 
Simanonienė) ir Anykščių kultūros 
centro ansamblis „Valaukis“ (vad. 
Regina Stumburienė).

A. Baranausko aikštėje minėjimo 
metu taip pat vyko mugė. „Kas čia 
per šventė?“, - po renginio į mugę 
pasklidusių „Valaukio“ moterų tei-
ravosi vienas maždaug 20–metis 
prekybininkas.

Valstybinę vėliavą minėjime kėlęs fotomenininkas, kinemato-
grafininkas ir kraštotyrininkas Aloyzas Janušis kuklinosi, kad 
jam skirta per didelė garbė.

Kviečiame, laukiame...
Rugpjūčio 26 dieną 16 valandą Debeikių kultūros 

namuose vyks 

Debeikiečių bendrijos sambūris 
„Visada, visada namo sugrįšim“.

Pagerbsime Debeikiečių bendrijos pirmininkės Aldonos 
Daugilytės atminimą.

Rinksime naują Debeikiečių bendrijos pirmininką ir 
bendrijos tarybą.

Aptarsime veiklą ir ateities planus. 

Rugpjūčio 27 dieną 12 valandą  Debeikių bažnyčioje - 
šv. Mišios už bendruomenės santarvę. 

Bendrijos taryba

Demokratija. Politinis kalinys, 
parlamentaras Petras Gražulis, prieš 
30 metų dalyvavęs mitinge dėl Mo-
lotovo-Ribentropo pakto, trečiadienį 
sukakties paminėjime prie A. Micke-
vičiaus paminklo nebuvo prileistas 
prie mikrofono. Jis kaip ir anuo metu 
kalba „neteisingai“. Prieš valdžią. 
Dabar suteikiamas žodis tiems, kurie 
tylėjo 1987-aisiais. Paklaustas, kodėl 
jam buvo uždrausta kalbėti, o orga-
nizatoriai išjungė mikrofoną, P. Gra-
žulis atsakė: „Nes renginį uzurpavo 
konservatoriai - Vytautas Landsber-
gis su savo patarėju Andriumi Tučku-
mi, nors prieš 30 metų, kai aš ir mano 
bendraminčiai dalyvavome mitinge 
prie A. Mickevičiaus paminklo, jie 
buvo kitoje barikadų pusėje“.

Mėginimas. Parlamentas jau ruo-
šia ir staigmeną, ir dovaną Vytautui 
Landsbergiui jo artėjančios 85 metų 
sukakties proga - buvusiam Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo pirmininkui vėl bus mėgina-
ma oficialiai suteikti valstybės va-
dovo statusą. „Taip, tokių svarstymų 
yra. Jų buvo kiekviename Seime ir, 
manau, yra neteisinga iki šiol nepri-
pažinti to, ką žmonės puikiai supran-
ta, kad profesorius V. Landsbergis 
buvo šalies vadovas“, - sakė Seimo 
pirmininkas V. Pranckietis, paklaus-
tas, ar tiesa, kad vėl bus svarstoma 
galimybė buvusiam Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmi-
ninkui suteikti prezidento statusą ir 
su tuo susijusias garantijas. 

Socialdemokratai. Iš beveik pu-
sės Lietuvos socialdemokratų parti-
jos (LSDP) skyrių, jau balsavusių dėl 
koalicijos su „valstiečiais“ likimo, tik 
du pageidauja, kad ji būtų išsaugota. 
Nors socialdemokratai bei Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) 
dar nepaminėjo nė pirmųjų buvimo 
valdžioje metų, akivaizdu, kad nor-
malaus jų koalicijos darbo nebebus. 
Nelabai ir buvo. Dabar abi politinės 
santuokos iš reikalo šalys rengiasi 
skyryboms. Laukti rugsėjo 20-osios, 
kai baigsis LSDP skyrių balsavimas, 
nebėra prasmės, nes tendencijos jau 
aiškios. Vakar buvo balsavę 29 iš 
60 šios partijos skyrių: 2 - už likimą 
valdančiojoje koalicijoje, 4 - už koa-
licinės sutarties peržiūrėjimą, kiti 23 
skyriai - už pasitraukimą. 

Narkotikai. Kriminalistų ranko-
se atsidūrė vienas itin didelės ko-
kaino siuntos užsakovų - kaunietis 
Vygantas Panka. Šios kontrabandos 
organizavimu įtariamas 50 metų V. 
Panka pats atvyko į Policijos depar-
tamento būstinę sostinės Saltoniškių 
gatvėje. Vyras buvo sulaikytas, at-
vežtas į Kauną ir uždarytas į areštinę. 
Kriminalinės policijos Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo valdybos 
(ONTV) pareigūnai dar 2014-ai-
siais gavo duomenų apie nusikaltėlių 
planus kokainą slėpti tarp anglių. Iš 
Kolumbijos išsiųstoje anglių siunto-
je, kuri atsidūrė Alytuje esančiuose 
sandėliuose, kriminalistai tarp anglių 
aptiko apie 100 kilogramų kokaino ir 
sulaikė tris įtariamuosius.

Vestuvės. Kauno apylinkės teis-
mas ketvirtadienį nusprendė ne-
žlugdyti milijonine afera, grobstant 
pridėtinės vertės mokestį (PVM), 
kartu su bendrininkais įtariamo ir ne 
vienoje panašioje istorijoje figūravu-
sio kauniečio Arūno Bandzevičiaus 
vestuvių. Likus iki šių vos parai, jis 
paleistas teismo salėje už 10 tūkst. 
eurų užstatą.  

Parengta pagal 
Bns informaciją

Portalo anyksta.lt redak-
torius Robertas Aleksiejū-
nas „ANYKŠTA“ TV stu-
dijoje kalbino anykštėną 
Alvydą Janicką.

„Mūsų, anykštėnų, nedomina 
vietinės rietenos. Kas ten būtų, 
rietenos ar nesutarimai, mus, 
anykštėnus, domina priimami 
sprendimai Taryboje“, - pa-
klaustas apie rajono Tarybos 
darbą, kalbėjo A. Janickas.

„Norėtųsi, kad mūsų rajonas 
vystytųsi į gydyklų, sveikati-
nimo plėtrą. Kuriamos vietos 
būtų ne vienetais ir ne dešim-
timis. Juolab kad ir tų patalpų 
Anykščių mieste yra pakanka-
mai“, - apie ne tik savo, bet ir 
kitų gyventojų lūkesčius, puo-
selėjant kurortinius Anykščius, 
kalbėjo „ANYKŠTA“ TV pa-
šnekovas.

Šimtams anykštėnų renkantis 
emigracijos kelią, A. Janickas 
sakė, kad tai nestebina.

„Bendrauju su jaunais žmo-
nėmis, kurie dar mokosi, kurie 
yra dvyliktokai, tai didžioji 
dalis vis dėlto pasiruošę kel-
ti sparnus į užsienį, nes reikia 
gyventi jaunimui. Su minima-

Jaunimas nori dirbti ir 
užsidirbti

liu atlyginimu nuėjęs į kredito 
įstaigą, banką, jaunas žmogus 
negaus paskolos nei būstui įsi-
gyti, nei gyventi šeimai. Jauni-
mas nori dirbti ir užsidirbti“, 
- pastebėjo A. Janickas.

Visą pokalbį su A. Janicku 
apie rajoną gyvenimą  pa-
prastų žmonių akimis žiūrė-
kite portale www.anyksta.lt, 
rubrikoje „ANYKŠTA“ TV. 
Ten pat rasite ir visus anks-
čiau filmuotus interviu.

Anykštėnas Alvydas Janic-
kas apie rajono valdžios 
siekius statyti medinę pilį 
ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio sakė: „Aš turiu savo as-
meninę nuomonę, bet aš ją 
pasilaikysiu sau.“
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savaitės citatos???

Ar nesibaiminate 
Rusijos pratybų 
Lietuvos 
pašonėje?

kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Tikslus vilkų skaičius nėra 
žinomas

Medžioklės žinovo Rimanto Peč-
kaus manymu, toks stiprus vilkų su-
aktyvėjimas rodo tik tai, kad jų yra 
per daug, vilkams trūksta maisto ir 
dėl to jie puola naminius gyvulius. 

Remiantis 2015-ųjų Aplinkos 
ministerijos duomenimis, vilkų po-
puliacija visoje respublikoje siekia 
290, tačiau, pasak R. Pečkaus, visi 
medžiotojai, gamtininkai ir moksli-
ninkai pripažįsta, kad vilkų yra bent 
dvigubai daugiau. 

Pašnekovas sako, kad tikslių duo-
menų apie vilkų skaičių nėra, nes 
kartais tiesiog nebūna sniego, kai 
skaičiuojami vilkai, o jie skaičiuo-
jami pagal pėdsakus. Todėl tikslaus 
plėšrūnų skaičiaus praktiškai ir neį-
manoma pasakyti. 

Paklaustas, ar nereikėtų vilkų po-
puliacijos mažinti, R. Pečkus sako, 
jog tai jau tampa būtinybe. „Mes kas-
met gauname tikslų limitą, kiek vilkų 
galime sumedžioti. Praėjusį sezoną 
visoje respublikoje galėjome sume-
džioti 60, tiek ir sumedžiojome, nors 
patys medžiotojai siūlė skaičių dvigu-
binti. Yra ir tokia organizacija „Balti-
jos vilkas“, kurie kovoja, kad vilkų iš 
viso nemedžiotų”, - kalba medžioklės 
žinovas. 

Visi medžiotojai Anykščiuose, pa-
sak R. Pečkaus, turi leidimus medžio-
ti vilkus. Norint šauti į vilką, nereikia 
turėti aukštesnės ar išskirtinės katego-
rijos. Vilkų medžiojimo sezonas kas-
met prasideda nuo spalio 15 dienos.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos Anykščių skyriaus pirmininkas 
pastebi, kad vilkai avis masiškai gali 
pjauti ir dėl šernų maro. „Šernai yra 
svarbus maistas vilkams. Kadangi 
šernų nėra, nuo plėšrūnų kenčia stir-
nos ir  naminiai gyvuliai”, - aiškina 
medžiotojas.

Daugiausia išpjovė Debeikiuose

Anot savivaldybės Žemės ūkio 
skyriaus vyresniojo specialisto A. 
Girskaus, savivaldybė dėl saugomų 

vilkų medžiojimo į Aplinkos apsau-
gos agentūrą gali kreiptis tik tada,  jei 
nuo birželio 1 dienos vilkai išpjauna 
10 skirtingų ūkininkų gyvulius. Tai 
nepriklauso nuo papjautų gyvulių 
skaičiaus. Jo teigimu, vienu leidimu 
galima sumedžioti ne daugiau kaip 2 
vilkus.  

Debeikiuose gyvenantis ūkininkas 
pasakoja, jog vilkai neseniai išpjovė 
18 jo avių ir 2 ožkas. Vyras iš viso 
prieš nelaimę augino 46 naminius 
gyvulius. 

Kiti nuo vilkų nukentėję Leliū-
nų kaimo gyventojai neteko 4 avių. 
Audriui Ražanskui priklausančių na-
minių gyvulių buvo 24. „Kas galėjo 
pagalvoti, kad vilkas gali atklysti į 
gyvenvietės pakraštį ir taip padaryti. 
Vos ne kieme…” - stebėjosi gyven-
tojai. Jie sako, kad gyvuliai ganosi 
elektriniu piemeniu aptvertoje gany-
kloje, todėl nebuvo pagrindo dėl jų 
nerimauti.

Ūkininkai sako, kad Leliūnų kai-
me visi jau pradėjo baimintis vilkų, 
todėl gyvulius vedasi į tvartus. Pasak 
gyventojų, vilkų antpuolių padaugėjo 
ir todėl, kad dabar yra gausiai kertami 
miškai ir vilkams tiesiog nėra kur būti.

Debeikių seniūnas Alvydas Simo-
navičius tikina, jog debeikiečiai vil-
kus išbaidyti bando per naktį palikda-
mi įjungtą radiją, nes vilkai bijo garsų. 
Taip pat naudoja žibintus, suvaro į 
aptvarus prie sodybų arba namų, nors 
šios priemonės, pasak A. Simona-
vičiaus, ne visada padeda. Debeikių 
seniūnas sako, kad svarbiausia yra 
gyvulius nakčiai suginti į patikimus 
tvartus, nes jam dar neteko girdėti, 
kad dienos metu jie būtų užpulti.

 
Medžioklė – ne išeitis

Organizacijos „Baltijos vilkas“ at-
stovas Andrius Laurinavičius teigia, 
jog vilkų medžioklė niekada neiš-
spręs ūkininkų rūpesčių dėl patirtos 
žalos. Pasak jo, vienintelis būdas 
išvengti vilkų antpuolių, yra įrengti 
tinkamą gyvulių apsaugą. „Investi-
cija į apsaugos priemones apsimoka 
pačiam ūkininkui, nes priemonės 

ilgalaikės ir mažėja rizika prarasti 
gyvulius, nepriklausomai nuo tokių 
išorinių ir ūkininko nevaldomų fakto-
rių kaip vilkų populiacijos pokyčiai, 
medžiotojų pastangos “, - aiškina A. 
Laurinavičius.

A. Laurinavičiaus teigimu, miš-
kuose maisto vilkams tikrai netrūks-
ta, todėl mažėjant gyvulių prieinamu-
mui, vilkai daugiau medžiotų miške. 
A. Laurinavičius pastebi, kad vilkai iš 
esmės nėra išskirtinai pavojingi žvė-
rys – jie tampa agresyvūs tik tada, kai 
atsiduria netinkamoje aplinkoje ar yra 
sužeisti. Kai kuriais atvejais šie plėš-
rūnai net yra naudingi, pavyzdžiui, 
todėl, kad reguliuoja laukinių kanopi-
nių ir bebrų populiacijas, stabdo ligų 
plitimą, kurios gali persimesti į nami-
nius ūkius.

A. Laurinavičius sako, kad priemo-
nių pasirinkimas priklauso nuo ūkio 
dydžio ir gyvulių. Jei ūkyje yra iki 50 
avių, užtektų aiškiai tamsoje matomo 
elektrinio tinklo aptvaro,  apie 120-150 
cm aukščio su dvigubo smigio kuolais. 
Reikėtų aptvare užapvalinti kampus ir 
ištiesti viršutinę baltą juostą, kad avys 
gerai matytų tamsoje. Jei auginamos 
100-150 avių, elektriniame aptvare 
rekomenduojama laikyti specialius 
šunis, pavyzdžiui, Podhalės aviganius. 
Pagal vokiečių atliktą tyrimą, el. ap-
tvaras ir specialūs šunys yra pati pati-
kimiausia gyvulių apsauga.

Veršeliams geriau yra sutvirtintas 
elektros juostų aptvaras su įkalamais 
kuolais arba galima būtų nakčiai juos 
suvaryti į kilnojamą aptvarą. 

„Yra visos galimybės rajonų sa-
vivaldybėms organizuoti paramą 
prevencijos priemonių įsigijimui iš 
Specialiosios aplinkos apsaugos rė-
mimo programos lėšų. Tik ūkinin-
kai turi aktyviau dalyvauti ir spausti 
savivaldybes. Pavyzdys yra Skuodo 
savivaldybė, kuri kasmet renka pa-
raiškas prevencijai įsirengti”, - dėsto 
A. Laurinavičius.

Žemės ūkio skyriaus duomeni-
mis, daugiausia gyvulių šiemet buvo 
papjauta Debeikių seniūnijoje – 31. 
Skiemonių seniūnijoje papjauta 19,  
Svėdasų – 12 naminių gyvulių.

Nuo vilkų ūkininkams vis 
sunkiau apsisaugoti
Šią vasarą vilkai Anykščių rajone išpjovė jau 70 naminių gyvulių – 2 veršelius, 3 ožkas ir 65 avis.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Antanas 

Girskus sako, kad tradicinių priemonių: tvorų, nakčiai įjungto radijo - apsiginti jau nebepakanka, nes 
avys pjaunamos tiesiog kiemuose.

Organizacijos „Baltijos vilkas“ atstovas Andrius Laurinavičius sako, kad medžioklė neišspręs proble-
mos, o reikia ieškoti modernesnių būdų, kaip saugoti gyvulius: „Yra visos galimybės rajonų savivaldybėms 
organizuoti paramą prevencijos priemonių įsigijimui iš Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo progra-
mos lėšų. Tik ūkininkai turi aktyviau dalyvauti”.

Agnė liUBeRTAiTĖ

Medžioklės žinovas Rimantas Pečkus sako, kad 
vilkų Lietuvoje yra bent dvigubai daugiau, nei yra 
suskaičiuota.

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnysis 
specialistas Antanas Girskus aiškina, jog norint 
kreiptis dėl vilkų medžiojimo, jie turi papjauti bent 
10 skirtingų ūkininkų gyvulius.

Brigita RAMANAUSKAITĖ, 
politikos mokslų studentė:

- Nebijau, nes žinau, kur bėg-
čiau. O jeigu rimtai, tai netikiu, 
kad rusai puls. Lietuva per maža ir 
savo geopolitine padėtimi neverta 
konflikto, kuris galėtų išsirutulioti 
į trečiąjį pasaulinį karą. Dėl Lietu-
vos Rusija nepradės karo su Jung-
tinėmis Amerikos Valstijomis.  

Vytautas MISYS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Nesibaiminu. Manau, kad tai 
išpūstas reikalas ir tikiuosi, kad 
provokacijų nebus. O jeigu kas – 
mus gina NATO. 

Jonas TAMULĖNAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Nelabai. Nuomonių girdžiu 
įvairiausių, netgi karą pranašaujan-
čių. Tačiau „dūšioj“ jaučiu, kad per 
tas pratybas nieko nebus. 

Manau, kad mes - ne vieni. Mus 
saugo NATO. Rusija juk nedrįstų 
pradėti trečiąjį pasaulinį karą. 

Ačiū, paaiškinot emigracijos 
esmę

Audronė BEREZAUSKIE-
NĖ, Anykščių rajono savi-
valdybės L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos Krašto 
dokumentų ir kraštotyros sky-
riaus vedėja, apie terorą:

- Yra buvęs atvejis, kai grįž-
dami iš Ispanijos negalėjom 
nusileisti Vilniaus oro uoste ir 
dvi valandas sukom ratus virš 
sostinės, bet viskas baigėsi lai-
mingai. Išlipant matėsi, koks nu-
vargęs buvo pilotas, o mūsiškiai 
lietuviai nepagailėjo ir „gražių 
žodžių“, kad neva jaunas yra, 
todėl dar nemoka nusileisti... 
Dažnai mes, lietuviai, esam vie-
ni kitiems pavojingesni nei sve-
timtaučiai.

Disidentas nuo vaikystės

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, interjero dizaineris, 
apie tai, kaip mokėsi:

- Mane mama slapta nuo tėvu-
ko vežė į Kauną laikyti stojamų-
jų egzaminų. Penktoje klasėje 
įstojau į Juozo Naujalio viduri-
nę meno mokyklą Kaune. Dvi 
savaites mokiausi Kaune slapta 
nuo tėvuko.

O Van Gogas iš tapybos 
nepragyveno 

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, interjero dizaineris, 
apie tapybą:

- Pradėjau kopijuoti ir parda-
vinėti paveikslus. O Dailės aka-
demijoje pradėjau piešti ir savo 
paveikslus ir tuo metu iš esmės 
iš jų ir gyvenau.

Ne visi juk tarnybinį 
transportą turi

Antanas VERBICKAS, Mu-
ziejaus direktorius, žavėjosi 
baikeriais:

- Nuostabu, kiek žmonių savo 
savaitgalį skiria tokioms azar-
tiškoms kelionėms, neskaičiuo-
dami pinigų, kiek jų išleidžia 
degalams“..

Geriausias sprendimas - 
dažniau šašlikus kepti 

Andrius LAURINAVIČIUS, 
organizacijos „Baltijos vilkas“ 
atstovas, apie tai, kad medžio-
klė neišspręs vilkų problemos:

- Yra visos galimybės rajonų sa-
vivaldybėms organizuoti paramą 
prevencijos priemonių įsigijimui 
iš Specialiosios aplinkos apsau-
gos rėmimo programos lėšų. Tik 
ūkininkai turi aktyviau dalyvauti. 

Ir medžiotojai taps nervingi

Rimantas PEČKUS, medžio-
klės žinovas, apie tai, kad vil-
kai avis masiškai gali pjauti ir 
dėl šernų maro: 

- Šernai yra svarbus maistas 
vilkams. Kadangi šernų nėra, 
nuo plėšrūnų kenčia stirnos ir  
naminiai gyvuliai.
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rievės

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

Barselona gedi – visą parą 
šurmuliuojančioje la Rambla 
alėjoje per teroristų surengtą 
išpuolį 14 žmonių žuvo, daugiau 
kaip 100 buvo sužeista. kuriam 
laikui turistų gausiai lankoma 
alėja nutilo, paskendo gėlių ir 
žvakių jūroje...

Rašydamas apie teroris-
tinius išpuolius „senutėje“ 
europoje, žurnalistas Romas 
sadauskas – kvietkevičius 
teigia, kad „terorizmas nekei-
čia pasaulio ir tai labiausiai 
erzina pačius teroristus, kurie 
bando įsivaizduoti, kad po jų 
bandymo įsirėžti automobiliu 

į minią, susisprogdinimo ar 
pašūkavimo su peiliu rankose 
senieji europiečiai bus įbau-
ginti, o milijonai migrantų iš 
musulmoniškų kraštų paseks 
jų pavyzdžiu“. Dar su gilesniu 
įsitikinimu, kad po teroristi-
nių atakų žmonės gyvens kaip 
gyvenę, žurnalistas rašo: „ne 
taip lengva pasirinkti savi-
žudžio teroristo likimą, kai 
žinai, kad kitą dieną, nuplovus 
tavo ir tavo aukų kraują nuo 
šaligatvio, ten tęsis šventė, 
žmonės linksminsis ir pre-
kiaus“.

labai abejoju, ar nuplovę 
savo septynmečio žuvusio sūnaus 
kraują nuo šaligatvio berniuko 
tėvai kada nors „švęs šventę“. 

nesutinku, kad senasis že-
mynas nesikeičia, manau, kad 
jis jau pasikeitė... Teroristiniai 
išpuoliai Paryžiuje, nicoje, 
londone, Briuselyje, dabar jau ir 
Barselonoje bei suomijoje (kitą 
dieną po išpuolio Barselonoje, 
suomijos Turku mieste užpuoli-
kas, kuris, kaip teigiama spaudos 
pranešimuose, per ataką sušukęs 
„Allahu Akbar“ („Dievas di-
dis“), nudūrė 2 žmones...).

Pernai rudenį, praėjus pusme-

čiui po teroro išpuolių Briuselio 
oro uoste bei metro stotyje, lan-
kiausi šiame mieste. ne kartą čia 
buvau, mačiau Briuselį ir žiemą, 
ir vasarą, tačiau tai, ką išvydau 
pernai, įsirėžė į atmintį. Briuse-
lis pasikeitęs, Briuselis kitoks, 
nebesinori nei kvapnių belgiškų 
vaflių, nei gero šokolodo...

Briuselio centras būdavo 
nuolat pilnas 
žmonių, net 
ir vėsesniu 
oru žmonės 
vakarodavo 
jaukiose 
kavinukėse, 
siaurose ga-
tvelėse dažnai turėdavai sustoti, 
kad prasilenktum su šiame mieste 
nuolat klajojančiais būriais 
turistų... O pernai viskas buvo 
pasikeitę – miesto centras lyg 
iššluotas, patruliuoja ginkluoti 
automatais policininkai, ištuštė-
jusių kavinių darbuotojai įvai-
riomis kalbomis kviečia prisėsti 
praeivius. Paėjusi kiek toliau 
nuo centro, pamačiau lygiai tokį 
patį vaizdą – tuščiomis gatvėmis 
slankioja tamsaus gymio vyrų 
būreliai, o praeiviai atrodo taip, 
lyg kažkur nuolat skubėtų... ir kai 

už manęs ėjęs vyriškis pasisveiki-
no ir patarė nesinešioti kuprinės 
ant nugaros, nes „taip nesaugu“, 
net nesugebėjau jam padėkoti už 
rūpestį, nes pasijutau dar nejau-
kiau... Dar net nepradėjus temti 
norėjosi grįžti į viešbutį... 

Važiuojant metro, stotelėse 
trikdė ant sienų iškabintos žuvu-
sių žmonių nuotraukos, apvy-

tusios ir visai 
šviežios gėlių 
puokštės...

Tai nereiškia, 
kad į Briuselį 
nebegrįšiu – grį-
šiu ir tikriausiai 
labai greitai, 

bet pernai matytas miestas man 
jau niekada nebus toks, kokį jį 
mačiau anksčiau...

Šiemet minėsime 16-ąsias 
rugsėjo 11-osios metines. 2001 
m. rugsėjo 11-ąją pasaulį supurtė 
žinia, apie kraupius teroro aktus, 
įvykdytus jAV. jau net sunku 
beprisiminti, kiek tūkstančių 
žmonių žuvo  teroristų pilotuo-
jamiems lėktuvams įsirėžus į 
Pasaulio prekybos centro dango-
raižius bei Pentagoną...

niujorke lankiausi praėjus 
septyneriems metams. „Di-

šiupinys

Apie dainos atsiradimą K. Ja-
kutis pasakojo, jog ji gimė po 
apsilankymo Vokietijoje. „Nese-
niai grojau su grupe Liudwigs-
hafen, Vokietijoje. Ten ir kilo 
dainos idėja. Skrendant lėktuvu 
namo gimė žodžiai. Namuose 
- melodija. Paklausykit. Vaida 
(marti, - red. past.) padeda man 
dainuot. Daina skirta visiems 
išvykusiems lietuvaičiams, taip 
pat ir namuose jų belaukian-
tiems. Iš Jūsų reakcijų suprantu, 
kad paliečiau jautrią temą. Pasi-
dalinkite su artimaisiais, - rašė 
apie dainos istoriją K.Jakutis. 

Vokietijoje vietos lietuviams 
koncertavęs K. Jakutis susipaži-
no su moterimi, kuri ne tik pa-

pasakojo savo išvykimo iš gim-
tinės istoriją, tačiau pasakė ir 
frazę, tapusią K.Jakučio dainos 
žodžiais.

„Ji sakė, kad aštuonerius metus 
jau gyvena Vokietijoje, tačiau jos 
sava ten dar nelaiko. Tuo tarpu 
Lietuvoje ji jaučiasi jau svetima. 
Tada, skrendant lėktuvu ir gimė 
dainos žodžiai. Keista – juose 
nėra poezijos aukštumų, tačiau 
galbūt tai yra jautri, daugeliui 
lietuvių artima tema“, - kalbėjo 
K. Jakutis.

Beje, K. Jakutis kiek atsipraši-
nėja klausytojų, nes sako, kad ne 
visai supranta emigracijos mas-
tą ir problemas, nes jo šeimoje 
emigracijos problema nėra aktu-

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Kazimieras Jakutis lanko po pasaulį 
išsibarsčiusius lietuvius

Anykščiuose gyvenantis dainų autorius ir atlikėjas Kazimieras 
Jakutis-Pagulbis šią vasarą nemažai keliavo ir koncertavo. Tos 
kelionės paliko pėdsaką ir jo kūryboje. K. Jakutis netikėtai po-
puliarumo sulaukė sukūręs dainą emigracijos tematika, kurią 
įrašė paprasčiausiu mobiliuoju telefonu. Vos per parą šią dainą 
internete peržiūrėjo daugiau nei 66 tūkstančiai žmonių, per dvi 
paras – 94 tūkstančiai.

ali - vaikai gyvena čia. 
Iš Aukštaitijos kilęs ir vieno iš 

jos kaimų – Pagulbio – sceninį 
slapyvardį pasirinkęs K. Jaku-
tis dainuoja pagal savo, Antano 
Miškinio, Jono Strielkūno, Alfo 
Pakėno bei kitų poetų eiles.

Lietuviškų čiužinių gamybos 
įmonę „Lonas“ įkūręs K. Jakutis 
vėliau jos valdymą jau perleido 
sūnums, o pats pasinėrė į kūry-
bą ir keliones. Visai neseniai K. 
Jakutis grįžo iš kelionės po Ru-
sijos Altajaus kraštą.

Apie kelionę K. Jakutis regu-
liariai pasakojo savo „Facebo-
ok“ paskyroje. K.Jakutis ne tik 
keliavo, bet ir vykdė tam tikrą 
socialinę misiją – ieškojo ten 
gyvenančių lietuvių ar jų pa-
likuonių. „Altajaus krašte pir-
mas sutiktas lietuvių palikuonis 
- Vladimir Mikalauskas 1956 

m. gimimo, sūnus Romualdo. 
Tremtinio sūnus. Jam ir įteikėm 
pirmą berželio šakelę. Lietuviš-
kai jis moka tik „Laba diena“. 
Mama jo - rusė. Pragyvena iš 
lentų obliavimo. Turi dar sovie-
tines dideles obliavimo stakles. 
Samdo 2 pagalbininkus. Dirba, 
kada yra užsakymų. Dešinę ran-
ką dar jaunystėj nupjovė gateris. 
Turi specialų “rankos pakaita-
lą”. Šalia trobos augina kana-
pes, kurias labai mėgsta rūkyti. 
Įstatymo, kaip pats sakė: „Ir 
bijau, ir nebijau.“ Padovanojau 
„Eina mūsų laikai“ (Vienas iš 
K.Jakučio dainų albumu, - aut.
past.). Prašiau klausyt 4 dainą. 
Po 1,5 valandos paskambino ir 
susijaudinęs sakė, kad perklau-
sė visas ir kad labai patiko“, - 
apie šį susitikimą pasakojo K. 
Jakutis. 

Kazimieras Jakutis su marčia Vaida Anykščiuose mobiliuoju te-
lefonu įrašė populiarumo sulaukusią dainą. 

Altajaus lietuvis Vladimir Mikalauskas.
kazimiero jAkUČiO nuotr.

 

džiuoju obuoliu“ vadinamame 
mieste, atrodė, kad gyvenimas 
virte verda – ir turistų gausybė, 
ir baimės aplink tarsi jokios 
nėra. Tačiau užteko aplanky-
ti vietą, kur stovėjo garsieji 
dangoraižiai, jog suprastum, 
kad šiame mieste kažkas ne 
taip. sakau „aplankyti“, nes iš 
tikrųjų turistai „lankė“ tą vietą 
kaip turistinį objektą. Tada dar 
nebuvo pastatytas memorialas, 
įvykio vietą juosė tvoros, o ant 
jų kabėjo gėlių vainikai. ir patys 
niujorkiečiai, gyvenantys tarsi 
niekada nesustojančių žmonių 
ritmu, eidami pro katastrofos 
vietą tarsi sulėtindavo žingsnį, 
pakeldavo akis nuo mobilių-
jų telefonų... nežinau, kokie 
jausmai užplūsdavo ir užplūsta 
vietinius bei turistus toje vietoje 
tada ir dabar, bet aš jaučiausi 
tarsi atsidūrusi kapinėse. nuolat 
šurmuliuojančio miesto centre 
esančiose kapinėse... O kaip jau-
tiesi kapinėse? sustoji, nurimsti, 
jei esi tikintis, sukalbi maldą...

keliaujantys žmonės nenustos 
keliauti, lėktuvai leisis ir kils, oro 
uostai vėl bus pilni išlydinčiųjų 
ašarų ir pasitinkančiųjų džiaugsmo, 
tačiau pasaulis jau nebebus toks pat.

...kai už manęs ėjęs vyriškis 
pasisveikino ir patarė nesine-
šioti kuprinės ant nugaros, nes 
„taip nesaugu“, net nesugebė-
jau jam padėkoti už rūpestį...

Naktigonė. Ketvirtadienio, rug-
pjūčio 24 d.,  vakarą 6–ąjį kartą 
Žirgo take prie Šventosios upės 
vyko simbolinė naktigonė. Nakti-
gonė – tai išnykęs senovės papro-
tys, kurio metu vasaros ir rudens 
naktimis buvo bendrai ganomi kai-
mo arkliai. 

Neįgaliesiems. Nors Anykščių 
rajone yra galybė lankomų objektų, 
tik du iš jų yra pritaikyti lankytojams 
su negalia. Anykščių regioninio par-
ko lankytojų centre neįgalieji gali 
aplankyti ten esančią ekspoziciją, 
o Lajų tako apžvalgos bokšte esan-
čiu keltuvu pasikelti į bokšto viršų 
ir į Šventosios vingius pažvelgti iš 
aukštai.

Autobusai. Tęsiasi savivaldybės 
vežėjo parinkimo aptarnauti vietinio 
reguliaraus susisiekimo maršrutus 
viešojo pirkimo procedūros. Auto-
busais vežti anykštėnus pretenduoja 
keturios bendrovės, tarp kurių ir da-
bar keleivius vežanti UAB „Auto-
velda“.

Stadionas. Miesto stadiono re-
monto darbams savivaldybės admi-
nistracija yra numačiusi išleisti dar 
maždaug 30 000 eurų. „Reikia tvorą 
pakeisti, tribūnas sutvarkyti ir ka-
muolių gaudykles už vartų įrengti. 
Buitiniame pastatėlyje taip pat nu-
matyta įvairių darbų“, - „Anykštai“ 
sakė savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramū-
nas Blazarėnas. Šią savaitę futbolo 
sporto klubas „Anykščiai“ išplatino 
ironišką pareiškimą, kuriame dėl 
miesto stadiono remonto darbų save 
pavadino „benamiais“.

Rekordai. Šią vasarą rajono gy-
ventojų šiltnamiuose dera gigantiški 
pomidorai. Debeikių seniūnijoje už-
augęs pomidoras sveria net 920 gra-
mų. Lietuvos rekordų registravimo 
agentūros „Factum“ duomenimis, 
didžiausias Lietuvoje užaugęs pomi-
doras svėrė 1 kilogramą 570 gramų.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina 
– 20 eurų.
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(Nukelta į 13 p.)

1961-1970 metai

,,Atsimenu labai ryškiai, kai man 
buvo kokie 4 - 5 metai, mūsų šeimai 
nupirkti kokį nors saldumyną buvo 
prabanga, taigi mama atpjaudavo 
duonos riekę, pamirkydavo van-
denyje ir apiberdavo cukrumi. Šitą 
dalyką atsimenu labai gerai.“ – pa-
sakojo K. Indriūnas.

1970-1980 metai

,,O toliau, ko gero,  reikėtų pasa-
koti apie mokyklinius metus. Ke-
turias klases baigiau Domeikavos 
vidurinėje mokykloje, nes gimiau 
Kauno rajone. Mano pradinių kla-
sių mokytoja pastebėjo, kad gražiai 
piešiu. Ji pasiūlė man stoti į meno 
mokyklą. Tai turbūt vienas lem-
tingiausių įvykių mano gyvenime. 
Mane mama slapta nuo tėvuko vežė 
į Kauną laikyti stojamųjų egzaminų. 
Tėvukas dirbo vyriausiuoju inžinie-

riumi kolūkyje, taigi buvo nuspren-
dęs, kad sūnus irgi turi būti susijęs su 
žemės ūkiu. Penktoje klasėje įstojau 
į Juozo Naujalio vidurinę meno mo-
kyklą Kaune. Tokie buvo pirmieji 
mano stojamieji egzaminai – lietu-
vių kalbos, matematikos, dailės. Dvi 
savaites mokiausi Kaune slapta nuo 
tėvuko. Iki penktos klasės mokiausi 
labai gerai  - vien penketais, o kai 
nuvažiavau į miestą, pasirodė, kad 
mano žinios tragiškos, svyravau ant 
dvejetų ribos.“

Dailininką, grafiką K. Indriūną 
sunku pavadinti tipiniu menininku 
– jis ne tik užsiima menine veikla, 
bet ir aktyviai sportuoja: ,,Visada 
mėgau sportą. Įstojęs į Naujalio mo-
kyklą labai norėjau žaisti futbolą, 
tačiau mūsų mokykloje būdavo dvi-
gubas pamokų kiekis – draugams tik 
penkios, o man štai, pavyzdžiui, de-
šimt. Išvažiuoji 7 valandą ryte, grįž-
ti apie 7 vakare ir dar reikia daryti 
namų darbus.. Nepaisant to pradėjau 

Architektas meno mokytis 
pradėjo slapta Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Iš Kauno kilęs, tačiau jau daugiau nei du dešimtmečius Anykščiuose gyvenantis architektas, in-
terjero dizaineris Kęstutis Indriūnas pasakojo, kad į meno mokyklą, baigęs pradinę mokyklą, stojo 
slapta, menininkų per daug nevertinančiam tėčiui nežinant. Kiek vėliau K. Indriūno autoriniai kū-
riniai buvo įvertinti parodose ir konkursuose – jau už pirmąjį savo suprojektuotą namą Lietuvos 
architektūros parodoje „Žvilgsnis į save 2003–2005 m.“ gavo nominaciją „Už intymų laiko pulsą 
periferijoje“. Anykštėnams architektas žinomas ir kaip politikas – jis yra buvęs Anykščių mero 
Kęstučio Tubio patarėjas.

zaminuose bus braižyba, kuri mums 
abiem labai patiko. Taip ir įstojom. 
Kas yra interjeras, sužinojau tik per 
stojamuosius. Mokėmės Kaune. Tie 
studijų metai buvo labai įdomūs – 
daug keliavom, pamatėm“, – sakė 
dabartinis  Anykščių rajono savival-
dybės Kultūros tarybos narys.

,,Kadangi šeimoje buvome keturi 
vaikai, o tėvai dirbo žemės ūkyje, 
norėjosi pradėti užsidirbti, taigi bū-
damas 11-oje klasėje pradėjau piešti 
ant marškinėlių. Taip prasidėjo pir-
masis verslas. Taip pat pradėjau ko-
pijuoti ir pardavinėti paveikslus. O 
dailės akademijoje pradėjau piešti ir 
savo paveikslus ir tuo metu iš esmės 
iš jų ir gyvenau. Penktajame kurse 
pirmą kartą vedžiau. Tiesa, santuo-
ka truko neilgai, bet joje susilaukiau 
dukros, kuri dabar taip pat yra di-
zainerė (grafikos)“, – pasakojo K. 
Indriūnas.

,,Na, o po studijų visus imdavo į 
armiją. Mano tėvukas 15 metų gy-

veno Sibire, taigi visada skiepijo 
mums pažiūras prieš armiją, rusiz-
mą. Po studijų 1985 metais įsidarbi-
nau Vandžiogalos (Kauno r.) viduri-
nėje mokykloje dailės ir braižybos 
mokytoju. Trejus metus dirbau ten. 
Vandžiogaloje sutikau savo dabar-
tinę žmoną Daivą. Pabaigęs darbą 
mokykloje, pradėjau ieškoti darbo 
kolūkyje – 1988 metais įsidarbinau  
Anykščių rajono „Švyturio“ kolū-
kyje (Piktagalyje) architektu.“

1990 – 2000 metai

,,1991 metais sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, griuvo ir kolūkiai, taigi 
jiems architektai tapo nebereika-
lingi. Trims mėnesiams išvažiavau 
dirbti į Prancūziją. Braižiau visokius 
kranus. Išvažiuodamas padariau pa-
stelės parodą Anykščių kultūros rū-
muose ir po parodos išdalinau daug 
savo paveikslų draugams. 

Kaune lankyti ,,Inkaro“ futbolo klu-
bą. Po metų, kai žaidžiau futbolą, 
mokslai visai pašlijo. Teko rinktis – 
ar sportuosiu, ar liksiu meno moky-
kloje, ir vis dėlto pasirinkau meną, o 
profesionalų futbolą teko pamiršti.

1972 metais, kai susidegino Ro-
mas Kalanta, prasidėjo laisvės, 
hipių judėjimas. Mūsų mokykla, 
meno mokykla, buvo vienintelė, ku-
rioje nereikėjo dėvėti uniformos, tai 
mes visi auginom plaukus ir siuvo-
mės kelnes – iki kelių aptemptos, o 
po to – kaip įmanoma didesnis klio-
šas. Per gegužės šventes vykdavo 
paradas, kur išdidžiai žygiuodavo ir 
moksleiviai, o štai mūsų mokyklai 
įsakydavo tiesiog prabėgti – miesto 
valdžia jautė gėdą dėl mūsų apran-
gos. Bet tai tęsėsi neilgai. Kai buvau 
gal dešimtoje klasėje mus, kaip ir 
visus kitus, taip pat aprengė unifor-
momis. 

Dar smagu prisiminti muzikos 
plokštelių pirkimą. Viena tokia kai-
nuodavo beveik pusę mano tėvo 
algos, 50 rublių. Su draugais susitar-
davome kuris kokią plokštelę pirks, 
o tada dalindavomės“, – jaunystės 
metus prisiminė architektas.

1980 – 1990 metai

,,Po meno mokyklos, kur baigiau 
tapybą, nusprendžiau stoti į Vilniaus 
dailės akademiją. Man siūlė ir toliau 
studijuoti tapybą, bet per tiek metų ji 
jau buvo atsibodusi. Mes dviese su 
draugu kauniečiu nuvažiavom į Vil-
nių laikyti egzaminų, o aš nenoriu 
stoti į tapybą. Jis irgi nenori. Pasi-
rodo, kad mūsų stojimo metai buvo 
pirmieji, kai atsirado nauja specia-
lybė - interjeras, dizainas ir archi-
tektūra. Mes net nežinojom, kas yra 
interjeras, bet vis tiek stojom ten. Pa-
sižiūrėjom, jog stojamuosiuose eg-

Būsimas architektas Kęstutis Indriūnas gimė 1961 metais Do-
meikavos kaime, Kauno rajone. 

1992 metais architektas sutiko savo antrąją žmoną Daivą Indriūnienę su kuria neseniai atšventė 
25-ąsias vedybų metines.

Du Kęstučio ir Daivos Indriūnų vaikai - Guoda ir Vainius – mu-
zikantai. Guoda Indriūnaitė - žymi pianistė ne tik Lietuvoje, bet 
ir pasaulyje, o brolis Vainius taip pat planuoja sekti sesers pėdo-
mis – baigęs mokyklą studijuoti muziką Škotijoje.

Nuo vaikystės sportą mėgstantis menininkas mylimiausiu savo 
hobiu vadina buriavimą.
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„Tele2“ grupės vadovai sugriovė scenarijų 

Sutikimo renginys turėjo pra-
sidėti 17 valandą, bet scenarijų 
teko keisti, nes jau 16 valandą 
30 minučių buvo finišavę  5 da-
lyviai, o iki 17 valandos Anykš-
čius pasiekė visi. Renginį ve-
dęs iš Anykščių kilęs „Tele2“ 
Inovacijų klubo narys Arnoldas 
Lukošius tik paskėsčiojo ranko-
mis, pristatydamas renginį, nes 
vadovai pasirodė sportiškesni ir 
važiavo greičiau, tad ir scenarijų 
sugriovė. Ir nieko nuostabaus, 
nes, sakykim,  „Tele2“ grupės 
prezidentė Allison Kirkby yra 
patyrusi dviratininkė, įveikusi 
trasas ir Centrinėje Amerikoje, 
ir Azijoje.

Anykštėnai gana vangiai rin-
kosi į šį renginį, o populiariau-
sios atrakcijos buvo spraginti 
kukurūzai, kurie nieko nekaina-
vo, tad prie jų išsirikiavusi eilu-
tė nemažėjo, ir vaikams pastatyti 
pripučiami kalneliai.   

Rugpjūčio 22 d. Anykščių centre, prie Kultūros centro, spalvin-
gos palapinės, kalneliai vaikams, kukurūzų spragėsių kvapas ir 
muzika liudijo, kad vyksta šventė. Čia buvo laukiama telekomu-
nikacijų grupės „Tele2“ vadovų, kurie turėjo atvykti iš Latvijos 
mindami dviračių pedalus. 

Tris dienas trukęs labdaringas 
„Tele2“ vadovų dviračių mara-
tonas startavo Rygoje, maršrutas 
vingiavo Latvijos teritorija, pir-
masis sustojimas buvo Bauskėje, 
o antrą dieną maratono dalyviai 
pasiekė Anykščius, čia pralei-
dę naktį, išvažiavo į Vilnių. Po 
dviejų dienų maratone pirmavo 
Viktor Wallström, „Tele2“ gru-
pės viceprezidentas ir komuni-
kacijos vadovas.  Iš viso dviračių 
varžybų metu „Tele2“ vadovai 
įveikė 332 kilometrus. Maratone 
dalyvavo 10 aukščiausio rango 
bendrovės vadovų, o pats žygis 
skirtas Baltijos kelio metinėms. 
Kartu jis skirtas ir labdarai rink-
ti - galima buvo balsuoti už dvi-
ratininkus, o už kiekvieną balsą 
„Tele2“ paaukojo po 0,5 euro or-
ganizacijai „SOS Vaikų kaimai“ 
Lietuvoje ir Latvijoje. taip pat 
lėšos buvo renkamos ir minant 
virtualų dviratį.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Iš Škotijos kilusi „Tele2“ grupės prezidentė Allison Kirkby yra 
patyrusi dviratininkė, tad ir atvažiavusi į Anykščius iš Latvijos 
neatrodė pavargusi.                            jono jUneViČiAUs nuotr.   

šiupinys

Prieš išskrendant į Vokietiją, 
M. Daunoraitė dar spėjo surengti 
koncertą Panevėžyje, G. Petke-
vičaitės–Bitės bibliotekoje, kur 
sausakimša salė klausėsi merginos 
atliekamų kompozitorių F. Liszto, 
F. Chopino, B. Bartoko, L. van Be-
ethoveno, B. Dvariono, L. Lieber-
manno kūrinių.

Panevėžiečius savo grojimu su-
žavėjusi pianistė jau kelis metus 
buvo retas svečias net ir gimtuo-
siuose Anykščiuose, kur šiemet 
baigė ir pirmąją J. Biliūno gim-

nazijos klasę. Prieš tai lankiusi 
A. Vienuolio progimnaziją, M. 
Daunoraitė džiaugėsi ten dirbusių 
pedagogų supratimu bei palaiky-
mu ir kiek liūdniau kalbėjo apie 
gimnaziją. „Paskaičiavau, jog šie-
met daugiau nebuvau mokykloje, 
negu buvau. Mokytojai dėl to pyko 
ir, priešingai nei kitoje mokykloje, 
per metus prie tokio mano elgesio 
nepriprato“, – apgailestavo muzi-
kantė.

M. Daunoraitės mama Daiva 
Gasiūnienė (buvusi Anykščių ra-

jono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja – 
red. past.), dabar einanti Panevėžio 
miesto vyriausiosios architektės 
pareigas, kalbėjo, jog ir mokslų 
Londone pradžia bus pažymėta 
koncertų maratonu: „Rugsėjo 5 d. 
Milda išskrenda į Londoną, o jau 
8 d. grįžta į Lietuvą, kur dvi dienas 
gros koncerte Valdovų rūmuose 
Vilniuje. Po jo ji vėl kelioms die-
noms grįžta į Londoną, o tada skris 
į konkursą Vokietijoje“.

Paklausta, ar neliūdna jauniausią 

Pianistė Milda Daunoraitė kelia 
sparnus į Londoną 
Penkiolikmetė anykštėnė pianistė Milda Daunoraitė groti pradėjusi vos šešerių, kelia sparnus iš 

Lietuvos. Rugsėjo pradžioje mergina išvyksta į Londoną, kur ketverius metus mokysis „Purcell“ 
muzikos mokykloje. Šiuo metu M. Daunoraitė neatostogauja – meistriškumo semiasi Vokietijos Ful-
dos mieste vykstančioje tarptautinėje stovykloje-konkurse „Pianale Junior“ 2017. 

dukrą išleisti mokytis į užsienį, D. 
Gasiūnienė sakė, jog jai svarbiau-
sia, kad vaikams viskas klostytųsi 
gerai, o jau su savo emocijomis ar-
chitektė teigė susitvarkysianti. 

M. Daunoraitė nuo 2010 m. yra 
„SOS Talents Foundation – Michel 
Sogny“ fondo stipendininkė. Žy-
mus pianistas, kompozitorius Mi-
chel Sogny – Mildos mokytojas, į 
kurio meistriškumo pamokas Pary-
žiuje ji dažnai vyksta. 

Kelerius metus iš eilės birželio 
1 dieną M. Daunoraitė koncerta-
vo garsiausioje Batumio salėje, 
kur koncertų klausėsi Lietuvos ir 
Gruzijos prezidentai, ambasado-
riai, kultūros elito atstovai. Įspū-
dingi koncertai vyko Varšuvoje, 
Nobelio premijos laureatų susi-
tikime, Amsterdame, Ženevoje, 
Vienoje, Fuldoje (Vokietija). 2016 
m. vasarą Milda dalyvavo Gradus 
tarptautiniame pianistų festivalyje 
Aarhus mieste, Danijoje, kur buvo 
pakviesta, kai laimėjo GRAND 
PRIX XV tarptautiniame konkurse 
„Muzika be sienų“.

Įsimintiniausi konkursai, ku-
riuose Milda gavo reikšmingus 
apdovanojimus: XVI, XVIII ir 
XIX nacionaliniai Balio Dvariono 
pianistų ir stygininkų konkursai, 
kuriuose ne tik tapo laureate, bet 
ir visuose pelnė specialiuosius pri-
zus. Tarptautiniame pianistų, sty-
gininkų, pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentalistų konkurse – festi-
valyje „RENAISSANCE“ įvertinta 
GRAND PRIX, o X ir XV tarptau-
tiniuose konkursuose „Muzika be 
sienų“ net du kartus gauti GRAND 
PRIX apdovanojimai.

Beje, 2015 m. gruodžio mėnesio 
žurnalas „CLASSICA“, leidžiamas 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Belgi-
joje, Mildą ir jos draugą pianistą 
Kasparą Mikužį pasirinko viršelio 
veidais.

-AnYkŠTA

Penkiolikmetė anykštėnė pianistė Milda Daunoraitė nuo rugsėjo pradeda mokslus Londono „Pur-
cell“ muzikos mokykloje. 

jono jUneViČiAUs nuotr.   

Vaišės. Anykščiuose visai nebū-
tina skubėti obuolių pirkti į turgų. 
Gatvėje jais pasivaišinti siūloma 
nemokamai. Šalia rašytojos Bro-
nės Buivydaitės muziejaus Vil-
niaus gatvėje pastatyta dėžutė su 
obuoliais, kuriais pasivaišinti gali 
bet kuris panorėjęs. „Tai rašytojos 
Bronės Buivydaitės sodo obuoliu-
kai“, - sodo gerybėmis viliojami 
praeiviai.

Tyrimas. Rajono Tarybos nario, 
liberalo Luko Pakelčio veiksmus 
tiriančios laikinosios komisijos 
pirmininkė Rita Kripaitienė kol kas 
susilaiko nuo bet kokių komentarų 
apie liepos pabaigoje pradėtą ty-
rimą. Liepos mėnesį vykusiame 
rajono Tarybos posėdyje laikinoji 
komisija tirti rajono Tarybos nario 
L.Pakelčio veiksmams buvo su-
daryta dėl šių metų kovo 28 dieną 
savivaldybėje gauto 23 asmenų 
pasirašyto pareiškimo. Koks to pa-
reiškimo turinys, neatskleista net 
per rajono Tarybos posėdį. Libe-
ralas L. Pakeltis sakosi tik nujau-
čiantis, kokie yra tiriami jo veiks-
mai. Dėl ko pradėtas laikinosios 
komisijos tyrimas, neinformuotas 
net jis pats.

Laikas. Nuo rugsėjo 1 dienos  
atnaujinamas Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Migracijos skyriaus ir jam paval-
džių grupių darbo laikas. Anykščių 
grupė  pirmadienį – ketvirtadienį 
dirbs  nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir 
nuo 12.45 val. iki 17.00 val., penk-
tadieniais - nuo 8.00 val. iki 12.00 
val. ir 12.45 val. iki 15.45 val.

Dantys. Panevėžio teritorinė li-
gonių kasa išsiuntė šių metų III ke-
tvirčio kvietimus protezuoti dan-
tis asmenims, laukiantiems eilėje 
ligonių kasų lėšomis apmokamo 
dantų protezavimo. Anykščių ra-
jone laukiantiems eilėse skirta 100 
kvietimų.

Turtas. Anykščių rajono savi-
valdybė turi nemažai avarinės bū-
klės statinių, kurie daug metų yra 
savivaldybės balanse, bet jų nei 
parduoda viešo aukciono būdu, 
nei perduoda Turto bankui. Į tai 
rajono valdžios dėmesį atkreipė 
rajono Tarybos narys Arūnas Lio-
gė. „Pvz. Budrių g.11, Kavarske, 
valdininkai negali suformuoti že-
mės sklypo dėl savavalio statinio 
ir savavališko valstybinės žemės 
užgrobimo. Problema palikta sa-
vieigai“, - rajono merui Kęstučiui 
Tubiui adresuotame rašte nurodė 
A. Liogė.

Kainos. Kurorto statuso siekian-
tys Anykščiai – tikras rojus alaus 
mylėtojams. “Valstiečiams“ sie-
kiant sumažinti alkoholio vartojimą 
ir svaigiesiems gėrimams didinant 
akcizo mokesčius, miesto alaus ba-
ruose bokalą pilstomo alaus galima 
išlenkti ir už 90 centų. Pagrindiniai 
jo gėrėjai, tiesa, ne turistai, o vieti-
niai „poilsiautojai“.

Gyvuliai. Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
skelbia, kad šiemet Anykščių ra-
jone įvykdytos keturios vagystės, 
kurių metu pavogti gyventojų lai-
komi paukščiai be gyvuliai. Dviem 
atvejais buvo pavogti naminiai 
paukščiai, taip pat arklys ir kume-
lė. Trys vagystės įvykdytos Kur-
klių, viena - Skiemonių seniūni-
joje. Vagystės pastebėtos gegužės 
-  liepos mėnesiais.
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pirmadienis 2017 08 28

sekmadienis 2017 08 27

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06.05 Klausimėlis.lt. 
06.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė.
08.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09.00 Tatonka ir mažieji draugai 
. 
09.25 Džiunglių knyga 2.
09.35 Premjera. Auklė Mun.
09.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.
10.00 Brolių Grimų pasakos. 
Sniego močia.
11.00 Premjera. Šunų ABC 3.
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas 
(subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Pumos. Kova už būvį (subtitruo-
ta).
13.35 Mis Marpl 3/2 s. 
Atomazga. N-7.
15.10 Folčio viešbutis 2. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios.
18.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“.
22.05 Trumposios žinios. 
22.10 Tai nutiko Jemene. N-7. 
24.00 Serena. N-7.
01.50 Pasaulio dokumentika. 
03.30 Mis Marpl 3/2 s. 
Atomazga. N-7. 

05.05 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 3 d. 

6.30 „Kaukė“.
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“. 
10.05 KINO PUSRYČIAI 
„Gyvenimas ant ratų“. N-7. 
12.10 „Seni bambekliai 2“. N-7. 
14.15 „Potvynis“. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.30 Teleloto. 
20.35 „Nepaprastas Žmogus-
Voras“. N-7. 
23.20 „Gili žydra jūra“. N14. 
1.20 „Monte Karlas“. N-7. 

6.30 Ančiukų istorijos. 
6.55 Bailus voveriukas. 
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kung Fu Panda. N-7. 
9.00 Kobra 11. N-7. 
10.00 Havajai 5. 0. N-7. 
11.00 Evermoras. N-7. 
12.50 Karštos galvos! 2. N-7. 
14.35 Paukšteli, spruk. N-7. 
16.55 Simpsonai. N-7. 
17.25 Pakeliui į Balį (5). N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7. 
21.30 Anoniminis tėtis.. N-14. 
23.45 Rokis 4. N-7. 
1.25 Kodas L. O. B. I. A. I. 
Paslapčių knyga. N-7. 

6.30 Baltijos galiūnų čempionato 
etapas Molėtai (k). 
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas Radviliškis. 
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?“. 
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
18.30 „44-as skyrius“. N-7. 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
22.00 „Amžinai tavo“.
0.05 „PREMJERA Kortų name-
lis“. N14. 
2.00 „Prezidento patikėtinis“. 
N-7. 
3.30 „Iš tamsybių“. 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” 
14.05 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
15.05 „Širdele mano“. N-7
17.05 „Akloji“. 
17.35 „Būrėja“. .
18.10 TV1 KOMEDIJA Gerasis 
kaimynas Semas. N-7. 1964 m. 

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Atspalvis. 
N14. 
23.10 Jis sako “Taip!”. N-7. 
01.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7. 
02.00 “Nebylus liudijimas”. N14. 
03.50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.
04.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 

 
06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
07.00 Anapus čia ir dabar. 
08.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
08.30 Euromaxx. 
09.00 Premjera. Erdvės menas.
09.30 Premjera. Šimtas vaizdų 
iš Japonijos.
10.00 Tikri vyrai. 
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Šv. Jurgio meno sezonas 
2017.
12.00 Sergejus Prokofjevas. 
Baletas vaikams „Pelenė“. 
13.20 Lemtingas susitikimas. 
(kart.).
13.35 Išpažintis. (kart.).
14.10 Mūsų miesteliai. Leliūnai. 
15.00 Mažesnieji broliai.
15.30 Linija, spalva, forma. 
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.45 Premjera. Ukraina. Kaip 
klostėsi įvykiai.
19.30 Klauskite daktaro..
20.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.
21.05 Dainų konkurso 
„Eurovizija 2016“ nugalėtojos 
Jamalos koncertas Lietuvoje.

22.30 Prombergai. Pilkosios 
zonos simfonija. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Mūsų miesteliai. Leliūnai.
00.50 Nes man tai rūpi.
01.35 Prie pasakų miesto. Tomo 
Leiburo 60-mečio koncertas. 
03.15 Sergejus Prokofjevas. 
Baletas vaikams „Pelenė“. 
04.30 Atspindžiai. 
05.00 Durys atsidaro. 
05.30 Panorama.

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

6.30 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. 
14.00 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 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Belgijos 
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas. 
21.40 TV3 žinios.  
22.40 Nakties TOP. N-14. 
23.10 Vikingai. N-14. 
0.10 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai. N-14. 
2.00 Aukščiausia pavara. Tobula 
kelionė. N-7. 

 
07.25 „Visatos stebuklai“..
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybų apžvalga.
10.35 Ekovizija.
10.45 „Vera. Sūnus palaidū-
nas“.. N-7.
12.45 „Moterų daktaras“. N-7.
14.55 „Mainai gamtoje“. 
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 žmogžudystės“. 
N-7.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
23.00 „Šetlando 
žmogžudystės.“.N-7.
00.15 „Vera“. N-7.
02.10 „Moterų daktaras“. N-7.
03.40 „Šetlando žmogžudystės“. 
N-7.
05.40 „Mainai gamtoje“. N-7.

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 Gimę tą pačią dieną..  
20.25 Loterija „Keno Loto“.  
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre.  
21.19 Loterija „Jėga“.  
21.30 Premjera. Emilija iš 
Laisvės alėjos.  
23.35 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14.  
0.30 Kelias į namus. 
1.05 Gimę tą pačią dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Savaitė.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
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 (k). 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... 
N-7.  
21.00 „Vaikai šėlsta“.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Žaidimas be taisyklių“. N-7. 
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.20 „Judantis objektas“. N-7.  
2.10 „Gili žydra jūra“. N14.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
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 „Popieriniai miestai“. 
N-7. 
0.45 „Kastlas“. N-7. 
1.35 „Naujakuriai“. N-7. 
2.30 „Legendos“. N-14. 
3.20 „Tironas“. N-14. 
4.05 „Ekstrasensų mūšis“. N-7. 

 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. 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 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Prisiminti pavojinga. 
N14.  
23.20 Amžinai tavo. N14.  
01.15 „Kortų namelis“. N14.  
03.00 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7.  
03.45 „Gyvybės galia“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „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 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
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.  
3.30 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
04.15 „Nebylus liudijimas“. 
N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Vilnius Jazz 2016”.  
7.25 Mažesnieji broliai.  
8.00 Mūsų miesteliai. Leliūnai.  
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Tramtatulis 2017.  
14.40 Padūkėliai marsupila-
miai. 
15.35 Šokių akademija 3. 
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.  
21.00 Premjera. Kiotas.  
21.45 Giminės.  

23.25 Linija, spalva, forma.  
23.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras.  
1.35 Šlovės dienos. N-7.  
2.20 Kultūrų kryžkelė.  
2.45 Giminės.  
4.25 Mažesnieji broliai.  
5.00 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 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
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 „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. N-14.  
22.00 JJ show. N-14.  
23.00 „Mirties klika“. N-14. 
0.55 „Ką radau, tas mano“. S. 
2.25 „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. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
00.50 „Merginos i  Ukrainos“. 
N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7. 
3.20 „Chiromantas“. N-7. 
4.10 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
04.55 „Delta“. N-7. 
 05.45„Chiromantas“.

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 Gimę tą pačią dieną.  
12.45 Klausimėlis.lt. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 „25-asis kadras. Terra 
incognita“.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 „LRT - atkurtos Lietuvos 
šimtmečio transliuotojas“. 
Naujas sezonas. Atlikėjai. Jazzu, 
G. Paškevičius, E. Kučinskas, 
Katažina, T. Juodsnukis, Bjelle, 
„Giunter Percussion“, „The 
Station“, „Lilas ir Innomine“, 
„Laiminguo“, „Original Copy“, 
LRT ritmo grupė. Transliacija iš 
Valdovų rūmų. HD. 
23.10 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Baltijos kelias. 
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
4.05 „25-asis kadras. Terra 
incognita“.  
5.00 Seserys. N-7.  

 

6.40 „Visatos broliai“.  
7.05 „Kaukė“.  
7.30 „Linksmieji detektyvai“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). 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... N-7.  
21.00 „Vaikai šėlsta“.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Išlikimo žaidimas“. N14.  
0.05 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.00 „Judantis objektas“. N-7.  
1.50 „Žaidimas be taisyklių“. 
N-7.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
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 „Dvigubas smūgis“. N-14. 
0.50 „Kastlas“. N-7. 
1.40 „Naujakuriai“. N-7. 
2.35 „Legendos“. N-14. 
3.25 „Tironas“. N-14. 

4.15 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7. 

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. 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 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Didingiausias filmas. 
N14. 
22.50 Prisiminti pavojinga (k). 
N14.  
01.05 „Nikita“. N-7. 
01.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
02.40 Su cinkeliu. N-7.  
04.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
04.45 „Pragaro katytė“.  

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 drau-
gai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės V. 
Kirminas pumpure. N-7.  
23.10 „Ponia Dila“. N-7.  
1.25 „Auklė“.  
2.15 „Policija ir Ko“. N-7.  
03.05 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
04.35 „Velvet“. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.10 Klauskite daktaro.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Lemtingas susitikimas.  
12.25 Išpažintis.  
13.00 Giminės.  
14.40 Padūkėliai marsupila-
miai. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
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.  
22.00 Tai nutiko Jemene. N-7. 
23.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
23.55 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Parranda Polar“.  
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.25 Misija. Vilnija.  
2.50 Dainų konkurso „Eurovizija 
2016“ nugalėtojos Jamalos 
koncertas Lietuvoje.  
4.10 Anapus čia ir dabar.  
5.00 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 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
8.45 „Tavo augintinis“. 
9.15 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. N-14.  
22.00 „Šiandien tu mirsi“. N-14. 
23.55 „Aš - robotas“. N-7. 
2.00 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
07.50 Auginantiems savo 
kraštą. 
08.20 Patriotai.. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Albanas“. N-7 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „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. 
23.45 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7 
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
N-7 
11.50 „25-asis kadras. Terra 
incognita“.  
12.45 Klausimėlis.lt. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.15 Premjera. Vokietija 
1983-iaisiais. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Misija Sibiras’16. dvi 
savaitės, trukusios vieną polia-
rinę dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Gimę tą pačią dieną.  
4.05 Gyvenimas.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
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 (k). 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... 
N-7.  
21.00 „Vaikai šėlsta“.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Tamsi tiesa“. N14.  
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.20 „Judantis objektas“. N-7.  
2.10 „Išlikimo žaidimas“. N14. 

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
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.  
22.25 „Vikingų loto“. 
22.30 „Priverstas žudyti“. 
N-14. 
0.50 „Kastlas“. N-7. 
1.30 „Naujokė“. N-7. 
1.55 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
2.20 „Legendos“. N-14. 
3.10 „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“. N-7 
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 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Žmogžudysčių sąrašas. 
N14.  
23.00 Didingiausias filmas. 
N14.  
00.50 „Nikita“. N-7.  
01.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7.  
02.25 Su cinkeliu. N-7.  
03.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
03.50 „Pragaro katytė“. 

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 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
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 žmog-
žudystės V. Mirties varpas. N-7.  
23.10 „Ponia Dila“. N-7.  
1.25 „Auklė“.  
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.35 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
 4.20 Midsomerio žmogžudys-
tės V. Kirminas pumpure. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Parranda Polar“.  
7.05 Stilius.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Bliuzas.  
13.45 Dainų konkurso 
„Eurovizija 2016“ nugalėtojos 
Jamalos koncertas Lietuvoje. 
(kart.). 
15.10 Padūkėliai marsupila-
miai. 
16.00 Šokių akademija 3. 
16.30 Kaip atsiranda daiktai 
11. 
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.35 Teatras.  

19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Premjera. Laisvės 
keleiviai. 
22.30 Elito kinas. Nesveikai 
laiminga. N-14.  
23.55 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 Džiazo muzikos vakaras.  
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Kultūrų kryžkelė.  
3.00 Šv. Jurgio meno sezonas 
2017.  
4.00 Mokslo sriuba.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 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 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
9.00 „Gražiausi žemės kampe-
liai“. (kart.). 
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. N-14.  
22.00 „Transporteris 2“. N-7. 
23.45 „Melas vardan tiesos“. 
N-7. 
2.35 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Kitomis akimis. 
07.50 Skinsiu raudoną rožę. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Albanas“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. 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. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7. 
3.20 „Chiromantas“. N-7. 
4.10 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
04.55 „Delta“. N-7. 
 05.45„Chiromantas“.
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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 Gyvenimas.  
12.45 Klausimėlis.lt. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Premjera. Sangailės 
vasara.. N-14. HD. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 „LRT - atkurtos Lietuvos 
šimtmečio transliuotojas“. Naujas 
sezonas. Atlikėjai. Jazzu, G. 
Paškevičius, E. Kučinskas, 
Katažina, T. Juodsnukis, Bjelle, 
„Giunter Percussion“, „The 
Station“, „Lilas ir Innomine“, 
„Laiminguo“, „Original Copy“, 
LRT ritmo grupė. HD (kart.).“, 
„Original Copy“, LRT ritmo grupė. 
HD (kart.). 
4.35 Klausimėlis.lt.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.40 „Visatos broliai“.  

7.05 „Kaukė“.  
7.30 „Linksmieji detektyvai“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). 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... N-7.  
21.00 „Vaikai šėlsta“.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS „Tuk 
tuk“. N14.  
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.20 „Judantis objektas“. N-7.  
2.05 Alchemija. VDU karta. 
2.35 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
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.  
18.00 TV3 žinios.  
18.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
18.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - Gruzija“. 
Tiesioginė transliacija. 
19.20 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
19.35 „Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Lietuva - Gruzija“. 
Tiesioginė transliacija. 
20.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
20.30 „Tėvelio dukrytės“ s. N-7. 
21.00 „2 Barai“. N-14. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikingų loto“. 
22.30 „Rembo“. N-14. 
0.10 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Italija - Izraelis“. 
Vaizdo įrašas. 
1.50 „Naujokė“. N-7. 
2.15 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
2.45 „Legendos“. N-14. 
3.35 „Tironas“. N-14. 

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Įteisintas faras“. N-7 
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 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Drąsiaširdis. N-7.  
23.05 Žmogžudysčių sąrašas. 
N14.  
01.00 „Nikita“. N-7.  
01.50 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
02.40 „Savas žmogus“. N-7.  
04.55 Savaitės kriminalai (k). 

N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45  „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
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 drau-
gai“.  
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
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. Kaimynai. N-7.  
22.55 „Ponia Dila“. N-7.  
1.10 „Auklė“.  
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.35 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
04.20 Midsomerio žmogžudys-
tės V. Mirties varpas. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.10 Bėdų turgus.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Laisvės keleiviai (kart.). 
14.05 Šv. Jurgio meno sezonas 
2017. Uždarymo koncertas.  

15.10 Padūkėliai marsupilamiai. 
16.00 Šokių akademija 3. 
16.30 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.45 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Maistas ir aistros.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.10 Premjera. Spąstai. 
Prancūzija terorizmo akivaizdoje. 
22.05 Lietuvos patriotai. 
23.20 Stambiu planu.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE. Umiko.  
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.25 Kultūrų kryžkelė.  
2.55 Lietuvos patriotai.  
4.10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.00 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 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
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 
14.00 6 kadrai 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. N-14.  
22.00 „Kietas riešutėlis 4.0“. 
N-14. 
0.45 „Rubė Sparks“. N-14. 
2.35 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Šiandien kimba. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Albanas“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. 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. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7. 
3.20 „Chiromantas“. N-7. 
4.10 „Merdoko paslaptys“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7 
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
N-7 
11.50 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“.  
12.45 Klausimėlis.lt. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.10 Loterija „Jėga“. 
21.15 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Lietuva 
- Škotija. Tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus.  
23.55 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Mumija. N-14.  
2.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.40 „Visatos broliai“.  
7.05 „Kaukė“.  
7.30 „Linksmieji detektyvai“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). 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 „Prekybos centro kietuo-
lis“. N-7.  
21.20 PREMJERA „Kaip atsikra-
tyti boso 2“. N14.  
23.40 „Piktosios dvasios sugrį-
žimas“. S.  
1.25 „Tuk tuk“. N14. 

 
6.25 “Didvyrių draugužiai”. 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
11.25 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“. 
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 „Džiunglių knyga 2“. N-7. 
20.55 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
21.00 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Turkija - Rusija“. 
Tiesioginė transliacija. 
21.50 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
22.05 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Turkija - Rusija“. 
Tiesioginė transliacija. 
22.55 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
23.00 „Kodas 999“. N-14. 
1.20 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Serbija - Latvija“. 

Vaizdo įrašas. 
3.00 „Surogatinė motina“. N-14. 

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7 
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
09.35 „Žiniuonis“. 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 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 Naktinis pasivažinėjimas. 
N14.  
23.25 Drąsiaširdis. N-7.  
01.25 „Nikita“. N-7.  
02.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
02.55 Naktinis pasivažinėjimas. 
N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45  „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
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 drau-
gai“.  

16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“.  
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7.  
21.00 „DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Be 
kaltės“. N14. 
22.55 SNOBO KINAS Amžinos 
meilės laiškai. N14.  
01.15 „Auklė“. 
02.05 „Policija ir Ko“. N-7.  
02.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
03.40 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7.  
04.25 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kaimynai. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Umiko. 
HD (kart.). 
7.05 Tikri vyrai. 7.10 Klauskite 
daktaro.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
(kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Spąstai. Prancūzija tero-
rizmo akivaizdoje  (kart.). 
13.05 Linija, spalva, forma.  
13.30 Lietuvos patriotai.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Laisvės vėliavnešiai.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.00 „Dainuojame Tėvynei ir 
Laisvei“.  

20.00 Šlovės dienos. N-7.  
20.45 Kormoranai.  
21.45 Muzika gyvai.  
23.30 DW naujienos rusų kalba. 
23.45 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynių apžvalga. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Džiazo muzikos vakaras.  
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.25 Atspindžiai.  
2.55 Muzika gyvai.  
4.45 Lietuva mūsų lūpose.  
5.15 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 (19.30 
Premjera. @rimvydasvalatka).  
21.00 @rimvydasvalatka. 
Žurnalistinių pokalbių laida 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 @rimvydasvalatka (k). 
Žurnalistinių pokalbių laida 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 „Havajai 5.0“. N-7 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.).“. 
9.00 „Gražiausi žemės kampe-
liai“. (kart.). 
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. N-14.  
20.30 „Farai“. N-7. 
22.30 „8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos“. N-14. 
1.40 „Juros periodo ataka“. 
N-14. 
2.00 „JJ show“. N-14. 

06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Partizanų keliais. 
08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Gluchariovas“. N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. 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 chameleonai“. 
03.20 „Chiromantas“. N-7. 
04.10 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
04.55 „Delta“. N-7. 
05.45 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
06.30 Miestai ir žmonės. 
06.35 „Jaunikliai“.  
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Džiunglių knyga 2. 
7.25 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1. 
7.35 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
7.50 Premjera. Džeronimas 3. 
8.15 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai 
(subtitruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys (subti-
truota). 
13.45 Paryžiaus paslaptys. 
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Folkšokas 2017. 1 d. 
22.20 Mėlynakis Mikis. N-7.  
24.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
0.25 „25-asis kadras. Terra inco-
gnita“.  
1.20 Pasaulio dokumentika.  

 
6.30 „Kaukė“. 
6.55 „Linksmieji detektyvai“.  
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“.  

7.45 „Harvis Biksas“.  
8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
10.00 „Ogis ir tarakonai“. 
10.10 KINO PUSRYČIAI „Mano 
mama dinozaurė“. 
11.55 „Keturkojis Kupidonas“. 
13.50 „Pričiupom!“.  
14.50 „Drakono sūnus“. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. PREMJERA 
„Lego filmas“. 
21.20 „Tūkstantis žodžių“. N-7.  
23.10 „Uošvio tvirtovė“. N14.  
1.15 „Kaip atsikratyti boso 2“. N14.  

 
6.30 „Ančiukų istorijos“. 
7.00 „Bailus voveriukas“. 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7. 
9.00 „Kobra 11“. N-7. 
10.00 „Havajai 5.0“. N-7. 
11.00 „Beždžionėlė ekstremalė“. 
12.50 „Keturkojis hercogas“. 
14.40 „Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas“. N-7. 
16.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Graikija - Prancūzija“. 
Tiesioginė transliacija. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „2 Barai. Išlikimo kovos. 
Finalas“. N-7. 
21.25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
21.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Izraelis - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija. 

22.20 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“ 
22.35 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Izraelis - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija. 
23.25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
23.30 „Kulka“. N-14. 
1.15 „Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Latvija - Belgija“. Vaizdo 
įrašas. 
2.55 „Grainderis“. N-7.  

 
6.25 „Ekstrasensų mūšis“.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę.  
10.05 „Vandenyno paslaptys 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 sugrįžimas“. N-7.  
18.30 „44-as skyrius“. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.00 MANO HEROJUS 
Prezidento patikėtinis 2. Spąstai 
teroristams. N-7.  
23.50 AŠTRUS KINAS Goblinas. 
N14.  
01.30 „Nikita“. N-7.  
03.00 Muzikinė kaukė (k).

6.50 „Surikatų namai“.  
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo 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 resto-
ranai”. 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.05 „Širdele mano“. N-7 
17.05 „Akloji“.  
18.15 „Būrėja“.  
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Broliškumas. 
N-14 m.  
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
00.05 Amžinos meilės laiškai. N14.  
02.20 „Be kaltės“. N14.  
03.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
04.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Dainų konkurso „Eurovizija 
2016“ nugalėtojos Jamalos koncer-
tas Lietuvoje. (kart.). 
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
9.00 Kelias. Laida evangelikams. 
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.00 Nuo Bacho iki mambo.  
12.00 Ponas Selfridžas 4. 
13.30 Kauno bigbendo 25-mečio 
jubiliejinis koncertas.  
15.30 Lietuva mūsų lūpose.  
16.00 Stop juosta. 
16.30 ARTS21.  

17.00 Stilius.  
17.45 Bliuzas. Muzikinės kelionės. 
19.15 Durys atsidaro.  
19.30 Nes man tai rūpi.  
20.15 Tikri vyrai.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Noriu palaikyti tavo ranką. 
1978 m. N-7.  
22.35 Gera pasaulio muzika. „Altai 
Khangai trio“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Sergejus Prokofjevas. 
Baletas vaikams „Pelenė“.  
1.20 Teatras.  
 

 
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 (kart.). 
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7 (kart.). 
8.30 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.N-7. 
9.00 „Pasaulio įspūdingiausi...“  
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.). 
11.00 „Išlikimas“. N-7. 

12.00 „Pasaulio įspūdingiausi...“  
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7. 
14.00 „Gražiausi žemės kampeliai“. 
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 „Dainų dvikova“. 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Dvyniai“. N-7. 
0.45 „8 jūrų laivyno būrys. Už priešo 
linijos“. N-14 (kart.). 

 
07.25 „Visatos stebuklai“. 
08.30 „Laukinė Australija“.  
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 „Likimo melodija“. N-7. 
11.30 „Vincentas“. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
14.00 „Laukinė Australija“. 
14.30 Marijampolės mero rinkimai. 
16.00 Žinios. 
16.20 Partizanų keliais.  
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. 
01.30 „Kapitonas Gordejevas“. N-7. 
03.20 „Visatos stebuklai“. 
04.10 „Likimo melodija“. N-7. 
05.45 „Visatos stebuklai“. 
06.35 „Jaunikliai“.

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

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

jos nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 rugsėjo 30 d.)

Kryžiažodis 
 „Stirta“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžu-

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

Liepos 23  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Norma”
teisingas atsakymas –  PAĮVAIRINIMAS.  Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 67 

skaitytojai.

 Tai anykštėnai D. Šlamienė, A. Lunevičius, V. Vilčinskienė, E. Tamulėnienė, 
J. Tamulėnas, A. Skirmantienė, V. Kazlovienė, A. Burneikienė, V.Lančickienė, 
A. Vildžiūnas, A.Burneikienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, D.Varnienė, 
E. Jurėnaitė, V.Bieliūnienė, A.Skaržauskienė, O. Arienė, B. Augulienė, J. Vana-
gienė, M. Valaikytė, J. Mažeikienė, A.Vilčinskas, A. Keraitienė, A.Skirmantienė, 
R.Kavoliūnienė, R.Budrienė, R.Venslovienė, B. Augulienė, R. Vilimas; 

R. Puolis, D. Sudeikienė, E. Kiškienė ir V. Strazdienė iš Kavarsko, T. Jakniūnie-
nė, G. Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, A. Jukniuvienė iš Rubikių,  G. Radzevičienė 
ir S. Žibutienė, K.Ambrasaitė iš Šovenių, K.Rimkuvienė iš Antupių,  A. Lisaus-
kienė iš Mickūnų, V. Milaševičienė iš Raguvėlės,  G. Šulskienė, Br. Aukštakal-
nienė iš Kurklių, A. Juknonienė iš Rubikių, S. Želnienė iš Maželių, A.Kuolienė 
iš Kunigiškių, S. Krisiūnienė, B. Raščiuvienė iš Surdegio, A.Ramanauskienė iš 
Dauginčių, V.Mogylienė, B. Gudonienė, E.Sunkurytė, R. Dolmantienė, P. Dol-
mantas, A. Kavalienė iš Viešintų, L. Ruša, D. Patumsienė, A. Patumsis iš Vil-
niaus, V. Urbutienė iš Naujikų, S. Steponavičienė iš Troškūnų, R. Šiaučiūnienė iš 
Mitašiūnų, O. Petronienė iš Smėlynės, R.Vaiginytė iš Aknystų, J. Aukštakojienė 
iš Ukmergės, T.Patumsienė iš Vikonių. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kurmis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks   M. VALAIKYTEI 
iš Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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 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.

Pasak Butėnų kaimo romantikų, šio 
kaimo vardas kilo iš lenkiško žodžio 
„bucian“, kas reiškia gandrą. Senieji 
kaimo gyventojai dar prisimindavo 
tuos laikus, kai senoliai gandrą čia va-
dindavo tiesiog „bucianu”, o sodžių 
vadindavo „Butenais”.  XIX amžiuje 
dokumentuose kaimo vardas būdavo 
užrašomas „Buciany“ - tiksliai taip, 
kaip lenkiškai gandrai. Pačiame kai-
mo centre  susikūrusi tikriausia gan-
drų kolonija - vienas šalia kito yra 
keli gandralizdžiai, kurių gyventojai 
rugpjūčio 24 - ąją, Šv. apaštalo Bal-
tramiejaus dieną, išskrido.

Šių metų Baltramiejaus dienos 
žvarbos, lietaus su nejaukiu vėju 
mūsų gandrai sodžiuje nebelaukė, 
matyt, jau buvo pakėlę sparnus toli-
mam skrydžiui.

Didžiojoje kolonijoje Rimkaus 
Dano sodyboje ilgasnapiai šiemet dar 
prieš savaitę džiaugsmingai kaleno. 
Tas, paaukojus didžiojo klevo gyvy-
bę, įrengtas lizdas - tikriausias apylin-
kės gandrų kolonijos sostas. Pasakiš-
ko grožio medis, jo apipjaustytų šakų 
paveikslas ir visuomet gausus būrys 
gyventojų sumaniai susuktame lizde. 

Žemiau, Prūso namų kieme, liz-
das, taip patogu gandrams ant senojo 
namo stogo laiką leisti. Dar vienas, 
tiesa, tuščias, lizdas prie Klimo, o 

Didįjį kaimą palieka gandrai...

lizde prie Kęstučio Žvirblio sodybos 
vėl pilna gyvybės - baltas snapuo-
tas galvas kiloja, krapštosi sparnus, 
skrydžiui kyla. Pakyla gandrai ir iš 
aukščiausiojo kalno, prie senosios bi-
bliotekos pamatų žaliuojančios liepos 
viršūnės namų. 

Tik pamanyk, šitie elegantiški pie-
vų gyventojų skriaudikai ir naikintojai 
geba net keturis tūkstančius kilometrų 
nuplasnoti iki Afrikos žemyno ir atgal 

sugrįžti. Kaip smagu būtų nors vie-
nam butėnietiškos kilties paukščiui 
kokį siųstuvą prie kojos pritaisyti, kad 
mes žinotumėm, kur ir kaip jis plas-
noja, kaip virš Karpatų skrenda, kaip 
Turkiją lenkia, Sinajaus link suka, 
kaip jaučiasi tuos tūkstančius kilome-
trų nuskridęs, kaip atrodo, kaip jam 
sekasi tolimoje šalyje žiemoti, kuo jis 
ten savo gūžį prisikemša... 

 Raimondas GUOBis

Butėnų kaimo centre susikūrusi tikriausia gandrų kolonija.
Autoriaus nuotr. 

laiškai

Policija pradėjo tyrimą dėl mieste kabinamų skelbimų apie pagrobtą vaiką

„Skelbimas kabo prie Anykščių 
„Maximos“. Manau, derėtų gilin-
tis į tokius dalykus. Kalba eina 
apie berniuką. Jei skelbimas me-
lagingas, informuokite bendruo-
menę“, - „Anykštai“ atsiųstame 
laiške prašė viena skaitytoja.

„Anykštai“ apie minėtus skel-
bimus informavus Utenos apskri-
ties vyriausiąjį policijos komisa-
riatą, pradžioje jokio kriminalo 
neįžvelgta.

„Dėl plakatų kabinimo ir pa-
našios veikos prašome kreiptis į 
Viešosios tvarkos skyrių (Anykš-

čių r. savivaldybė), jų kompe-
tencijai priklauso šie klausimai. 
Policija šiuo atveju neįžvelgia 
administracinio nusižengimo, už 
kurį būtų galima taikyti adminis-
tracinę nuobaudą“, - informavo 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato komunikaci-

jos grupės vyriausioji specialistė 
Violeta Ginaitienė.

Dar kartą pasiteiravus, kaip 
policija vertina skelbimuose pla-
tinamą informaciją, kurioje links-
niuojamas „mentų“ bei Anykščių 
rajono apylinkės teismo vardas, 
Utenos apskrities vyriausiasis 

policijos komisariatas pranešė, 
kad šiuo metu jau yra pradėta 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato administracinė teisena dėl 
viešosios tvarkos pažeidimo.

Daugiau informacijos apie tyri-
mą pareigūnai kol kas nepateikia.

-AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 p.)

Jis į Svėdasus atvyko iš Kamajų, 
- po to lankėsi Užpaliuose, Vyžuo-
nose, iš kur nuvyko į Debeikius. 
Įdomu, kad lėšas ir laiką taupan-
tys ir produktyvesnio vizito, giles-
nės pažinties su kraštu, žmonėmis 
siekdamas kelionės metu vakarais 
į Kauną negrįždavo, nakvodavo 
miesteliuose, dvaruose, ten, kur už-
klupdavo naktis. Palyda nebuvo di-
delė - viso labo gal net mažiau negu 

Prezidento viešnagės jubiliejus Raimondas GUOBis

Sukako lygiai devyniasdešimt metų, kaip 1927 metų rugpjūčio 
21-22 dienomis savo dešimties dienų kelionės po Aukštaitiją metu 
mūsų krašte lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona. 

dešimt žmonių, tarp kurių genero-
las Silvestras Žukauskas, Piliečių 
apsaugos departamento direktorius 
Aleksandras Žilinskas, dienraščio 
„Lietuva“ korespondentas Jonas 
Karosas, prezidento adjutantas ir 
pora apsauginių - tvirtų vyrukų, ge-
bančių taikliai šaudyti ir įvaldžiusių 
„džiu-džitsu“ kovos meną. Kas juos 
sutiko, kaip vyko susitikimai, kas ir 
ką kalbėjo, kaip vaišinosi.

Nuo Kamajų plentu atvykstan-
tį prezidentą svėdasiškiai pasitiko 
ties Kraštų šileliu - raiti šauliai ir 
dviratininkai, tarp kurių „gražiai 
išsiskyrė studentė Liuda Žvirblytė“. 
Ši mergina, baigusi Lietuvos uni-
versitetą,  buvo Tauragės mergaičių 
gimnazijos istorijos mokytoja, va-
dovavo apskrities šaulių rinktinės 
moterims, 1941 m. ištremta, o iš 
„gulagų“ sugrįžusi iki pat mirties 
gyveno tėviškėje, Butėnų kaime. 
Apie keturiasdešimties jaunų svė-
dasiškių  lydimas tautos vadas stab-
telėjo jau miestelyje, ties „Pavasa-
rininkų“ garbės vartais, kur himną 
sugieda Petro Vinkšnelio vadovau-
jamas choras, iškilmingais žodžiais 
sveikino jį jaunas vyras Vladas 
Beleišis. Mokytojas, jaunalietuvis, 
šaulys ir rašytojas, puikiausių mi-
niatiūrų rinkinio „Chrizantemos“ 
autorius. Ties ūkininkų vartais, 

šalia pieno perdirbimo bendrovės 
“Laimė” rūmų, kalbėjo ūkininkas 
Juozas Mikuckis, buvęs vargoni-
ninkas, tautinio atgimimo veikėjas, 
Didžiojo Vilniaus seimo narys, ties 
žydų vartais - žymus prekybininkas 
Farberis ir vaistininkas Stolovas, 
lietuvių katalikių vardu sveikino 
Svėdasų dvaro savininkė Emilija 
Juodviršienė ir Janina Pajarskaitė. 

Budreikaitės vadovaujamos mer-
gaitės sudainavo „Jau saulutė užte-
kėjo“. Prezidentas A. Smetona savo 
kalboje pažymėjo, kad Svėdasai yra 
šviesus kraštas, kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtinė. Bažny-
čioje garbų svečią pasitiko klebonas 
Jonas Kraniauskas, klebonijoje sve-
čiams ir vietiniams visuomeninin-
kams ir ūkininkams užkandžiaujant 
ir besišnekučiuojant liaudies dainas 
dainavo „Pavasarininkų” choras.

Prezidentą lydėjęs laikraščio 
„Lietuva“ korespondentas pažymė-
jo, kad Užpaliuose garbingų svečių 
laukė apie tris tūkstančius žmonių, 
pasirodė raumeningi sportininkai 
- gimnazistai, Dovydo Eidermano 
vadovaujamas „makabiečių” būrys, 
tautinių ir katalikiškų organizaci-
jų vardu kalbėjo mokytojas Jonas 
Mačeika. Šis iš Butėnų kaimo prie 
Svėdasų kilęs vyras vėliau daug 
metų dirbo mokytoju Anykščiuose, 
o 1941 m. birželyje su šeima buvo 
ištremtas į Rusiją.

Po viešnagės Vyžuonose prezi-
dentas su palyda pasuko į Debei-
kius. Matyt, senuoju keliu, per Star-

kus, Papšius. Šalia Aknystų dvaro 
jį sveikino ponia Emilija Venclova-
vičienė, jos giminaitė Hana Berta-
šinskienė ir apylinkės žmonės. Iki 
miestelio lydėjo žymaus savo ini-
ciatyva ir dideliu inteligentiškumu 
Debeikių šaulių būrio raiteliai su 
ietimis rankomis. Miestelyje prie 
garbės vartų sveikino viršaitis My-
kolas Balaišis, Angelo Sargo drau-
gijos narė Pilkauskaitė, ūkininkas 
Juozas Pilkauskas. Prezidentas kal-
bėjęs čia su „ypatingu ūpu ir jaus-
mu”, pavadinęs Debeikius vienu iš 
kultūringiausių Lietuvos kampelių, 
apie ūkininkų reikšmę, apie tautos 
atbudimą ir vis dar jaučiamą pakilią 
1918 - 1919 metų dvasią, apie tai, 
kad gerai sutvarkius ūkį šalis galėtų 
išmaitinti ir keturis milijonus žmo-
nių. Tačiau vis dar jaučiamos anks-
čiau padarytos klaidos, jos sunkiai 
ištaisomos. „Tautinėj ir religinėj 
dvasioj saugoja valstybę nuo pa-
vojų“. Kalbėjo apie miškus, žemės 
ūkių mokyklas, pelkių sausinimą, 
patikino, kad jei vienybėje gyven-
sime, tai būsime stiprūs, atgausime 
Vilnių ir Gardiną. Užbaigus nu-
griaudėjo džiaugsmingas „Valio“.

Ties „Pavasarininkų” vartais pasi-
tiko klebonas, dekanas Kazimieras 
Mikelinskas, sveikino jau visiems 
suėjus į bažnyčią. Prezidentas dar 
aplankė žydų sinagogą, o po to 
dalyvavo klebonijoje suruoštuose 
pietuose, kartu su ūkininkais, vi-
suomenės veikėjais ir organizacijų 
atstovais. Čia kalbėjo knygnešys 

Jurgis Baranauskas ir Didžiojo Vil-
niaus seimo narys Juozas Pilkaus-
kas, svečiams patarnavo vietos ir 
apylinkių ponios ir panelės, kurios 
prasitarė, kad svečiams pavaišinti 
padaryta alaus iš dešimties pūrų sa-
lyklo. Alaus būtų pakakę ir mažiau, 
nes jo būta labai stipraus – matyt, 
klebono dėdės, ūkvedžio padary-
to pagal pasvalietišką receptūrą 
klebonijoje. Vėliau atvežtas pono 
Repšio gamintas alus buvęs gerokai 
silpnesnis. Korespondentui paklau-
sius, kodėl taip skiriasi gėrimas, 
kažkas atsakė, kad miestiečiai ne-
gali kaimui nusileisti.

Netrumpai Prezidentas užtruko 
pradžios mokykloje, kur susitiko su 
ten mokytojaujančia savo seserimi 
Julija Smetonaite. Sterkonyse pas 
ūkininką Juozą Karosą svečią vai-
šino agurkais su medumi, mažoji 
Otilija Karosaitė skaitė broliuko 
gimnazisto parašytas pasakėčias. 
Beje, ši straipsnio herojė, gimu-
si 1916 metais, tebėra gyva, prieš 
kelerius metus paklausta apie Pre-
zidento viešnagę, nieko ypatingo 
neprisiminė, o eilėraščius, visai ne 
pasakėčias, skaitė atsistojusi ant 
suolo, juk buvusi nedidelio ūgio, jai 
tebuvo vienuolika metų. 

Išvykus iš Debeikių, kelyje ties 
Kurtinių kaimu, Prezidentą sveikino 
Antanas Perinauskas, Naujasody-
je - Vincas Žėbuolis, Trumbatiškio 
geležinkelio stotyje - jos viršininkas 
Vasiljevas. Apsilankęs Leliūnuo-
se Prezidentas su palyda sugrįžo į 
Kauną. Ilgoje išvykoje aplankyta 
daugybė šalies kaimų, miestelių, 
miestų Ukmergės, Zarasų, Utenos, 
Rokiškio apskrityse.

Pirmaisiais antrosios kaden-
cijos metais, kuomet postą 
perėmė po valstybinio per-
versmo 1926 metų gruodyje, 
Antanas Smetona aktyviai 
keliavo po šalį.
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(Atkelta iš 1 p.)
Prie įvažiavimo išsirikiavusi 

įvairių transporto priemonių eilutė 
liudijo, kad punktas veikia, tačiau 
su žemdirbių antplūdžiu susidoro-
ja. Įmonės teritorijoje pamatėme ir 
supiltų grūdų kalnelius, laukiančių 
kelionės į džiovyklą. Lietus kenkia 
ne tik tiesiogiai žemdirbiams, ne-
labai juo buvo patenkinta ir UAB  
„Anykščių agrokoncernas“ Pikta-
galio padalinio vadovė Vaida Mar-
cinkevičienė. 

Pasak jos, lietus kelia daug ne-
patogumų, nes ir grūdai būna pri-
statomi drėgnesni, o ir įmonės te-
ritorijoje sunkiau tvarką palaikyti. 
„Švarius ir sausus grūdus pilam į 
sandėlį, kitus pilam lauke, kur jie 
laukia kelionės į džiovyklą, o po to 
kraunam ir vežam į Rokiškį. Užsi-
vertę buvom iki ausų, bet dabar jau 
geriau“, - šypsojosi V. Marcinkevi-
čienė.  Kur iš Rokiškio keliauja grū-
dai, ji teigia nežinanti. Kryptys dvi 
– į Rygą arba į Klaipėda. Paklausta, 
kiek laiko Piktagalio elevatorius jau 
superka grūdus, V. Marcinkevičie-
nė teigė, kad nuo liepos mėnesio. 
„Tačiau šiemet derliaus nuėmimas 
vėluoja, realiai supirkimas prasidė-
jo tik rugpjūčio pradžioje“, - sakė V. 
Marcinkevičienė.

Ji Piktagalio elevatoriui vado-
vauja jau metai, o paklausta, ar ne-
sunku moteriai dirbti tokį darbą, V. 
Marcinkevičienė juokėsi, kad šiais 
laikais specialybių į vyriškas ir 
moteriškas skirstyti nereikia. „Kai 
dirba stiprūs vyrai, tai ir moteriai 
lengviau. Nors ir aš pati jau žinau, 
kokias detales ir kur keisti. Man 
čia patinka – labai geri žmonės ir 
kolektyvas“, - sakė V. Marcinkevi-
čienė, prieš tai panašų darbą dirbu-
si Pasvalyje.

 Supirkimo kainos keičiasi 
kas dieną

Piktagalio elevatorius superka 
kviečius, kvietrugius, miežius, žir-
nius – žodžiu, viską, ką išaugina 
Anykščių krašto žemdirbiai. Supir-
kimas vyksta visą parą. „Dirbame 
pamainomis, stengiamės priimti 
kuo daugiau grūdų. Per dieną vidu-
tiniškai elevatorius priima nuo 500 
iki 1000 tonų grūdų. Pernai per patį 
piką per parą priėmėme net 1 400 
tonų. Tiesa, jei kurių nors grūdinių 
kultūrų užsipildome, kurį laiką ne-
priimame. Ūkininkai teiraujasi prieš 
atvažiuodami, situaciją žino“ , - tei-
gė V. Marcinkevičienė. 

Paklausta apie šių metų derliaus 
supirkimo kainas, V. Marcinkevi-
čienė sakė, kad kainos keičiasi kas 
dieną, todėl ūkininkai skambina ir 
klausia. „Priklausomai nuo laiko, 
galima šiek tiek išlošti“, - sakė V. 

Marcinkevičienė, tačiau kainų ne-
detalizavo. Kiek pavyko sužinoti, 
praeitą savaitę Lietuvoje už aukš-
čiausios (ekstra) rūšies kviečių 
toną buvo mokama 158 eurų, kvie-
trugių – 117, miežių – 125, pupų 
– 128, rapsų – 358, žirnių – 172 eu-
rus. O štai antradienį už aukščiau-
sios (ekstra) rūšies kviečių toną jau 
buvo mokama 147 eurai. 

Pasak V. Marcinkevičienės, 
šiemet į Piktagalio elevatorių pri-
statomų grūdų kokybė nėra labai 
gera. „Turime šiek tiek ekstra rū-
šies kviečių, bet dažniausiai grūdai 
antros ar trečios klasės. Keista, bet 
šiais metais keli žmonės atvežė kū-
lėtų grūdų, skleidžiančių specifinį 
kvapą (Kūlės - kviečių liga, kuri 
pažeidžia žieminių kviečių varpas. 
Sergančios javų varpos pieninės 
brandos tarpsniu būna labiau pa-
sišiaušusios, tamsiai žalios, truputį 
mažesnės nei sveikų augalų. Vaški-
nės brandos tarpsniu ligotų augalų 
varpose vietoj grūdų susiformuoja 
kūlių maišeliai, pripildyti tamsios 
kūlėsporių masės, padengti suplo-
nėjusia grūdo luobele. Kietosios 
kūlės dėl specifinio kvapo sugadi-
na produkciją.- aut.past.)“, - sakė 
V. Marcinkevičienė. 

Laboratorija – automatizuota

Ūkininkai, atvežę grūdus, pir-
miausia patenka į UAB  „Anykš-
čių agrokoncernas“ laboratorijos 
vedėjos Audronės Onienės ran-
kas. Ji paima grūdų mėginius, at-
lieka drėgmės, glitimo, sukritimo 
ir dar keleto parametrų tyrimus. 
Mėginių paėmimas yra automa-
tizuotas, todėl vedėjai nebetenka 
lipti į mašinos priekabą pasisemti 
grūdų. Procesą stebėjome ir mes 
per kompiuterio monitorių. „Visa 
procedūra užtrunka apie 15 minu-
čių, stengiamės viską padaryti kiek 
įmanoma greičiau“, - paklausta, 
kiek laiko užima mėginio tyrimas, 
sakė A. Onienė. 

A. Onienei padeda ir laborantė 
Monika Sabaliauskaitė. Iš Kupiš-
kio kilusi mergina jau antrą vasarą 
dirba laborante. „Mokausi A. Stul-
ginskio universitete agronomiją, o 
vasarą dirbu. Man šis darbas labai 
patinka“, - sakė M. Sabaliauskaitė. 

Kad ūkininkams neprailgtų lau-
kimas, jie elevatoriaus kontoroje 
vaišinami bandelėmis ir kava.  

Elevatorių renkasi 
smulkieji ūkininkai

Prie elevatoriaus vartų laukian-
čiose transporto priemonėse sė-
dintys vyrai neatrodė skubantys ar 
įsitempę. Pakalbinome vieną iš jų. 
Grūdus sakė atvežęs iš Troškūnų 

Bado nebus – derlius keliauja į aruodus

seniūnijos.  „Esu jaunas ūkininkas 
Aurimas Žalys. Aš iš smulkesnių – 
100 hektarų, iš kurių 50 skiriama 
grūdinėms kultūroms, o 50 – galvi-
jams. Turiu 120 karvių. Ūkis miš-
rus, išgyventi galima, pienas dabar 
atsigauna, o štai pernai „tempė“ 
mėsiniai galvijai. Žinoma, miš-
riame ūkyje darbo daug daugiau, 
bet saugiau – juk jeigu viename 
sektoriuje krizė, tada blogai. Todėl 
vien grūdininku neplanuoju tapti. – 
dėstė A. Žalys. Paklaustas, ar grū-
dus veža parduoti tiesiai iš lauko, 
A.Žalys sakė, kad viskas priklauso 
nuo oro sąlygų.  

Kaip sakė V. Marcinkevičienė, 
grūdus pristatyti į Piktagalio ele-
vatorių renkasi dažniausiai smul-
kūs ir vidutiniai Anykščių krašto 
ūkininkai. „Tiekiantys didesnius 
kiekius ūkininkai kartais sudaro 
tiesiogines sutartis ir veža grūdus 
kitur“, - sakė V. Marcinkevičienė.  

Lietuvoje prireikė 
papildomų vagonų

Statistikos departamento duo-

menimis, Lietuvoje pernai grūdų 
derlius siekė 5,71 mln. tonų ir 
buvo 12 proc. mažesnis nei 2015 
metais (6,52 mln. tonų). Lietuviš-
ki grūdai tradiciškai eksportuoja-
mi į Iraną, Saudo Arabiją Šiaurės 
Afrikos šalis bei Vakarų Europos 
valstybes.

Šiemet pagal Žemdirbystės insti-
tuto prognozes, Lietuvoje grūdinių 
kultūrų derlius turėtų būti 8 pro-
centais didesnis nei 2016 metais. 

Europos Komisija (EK) kele-
tą kartų per metus vertina pasėlių 
būklę ir skelbia prognozes. Pagal 
prognozes Europos Komisija tikisi 
šiemet Europoje sulaukti maždaug 
304,8 mln. t grūdų derliaus. Tai 10 
mln. t daugiau, nei ūkininkai užau-
gino praėjusiais metais, tačiau nuo 
rekordinio derliaus, nuimto prieš 
trejus metus ir siekusio 328 mln. t, 
bus smarkiai atsilikta.

Viena prasčiausių situacijų Eu-
ropoje turėtų būti su miežiais. Ypač 
bloga padėtis Ispanijoje ir Prancū-
zijoje, kur įsivyravo itin sausi orai. 
Daug problemų turi ir kukurūzų 
augintojai. Kviečių, pagrindinės ir 
svarbiausios kultūros, derliaus pro-
gnozė sumažinta palyginti nesmar-

kiai. EK šiuo metu tikisi 141,2 
mln. t kviečių derliaus.

Pasaulyje 2017–2018 m. taip pat 
prognozuojamas mažesnis grūdų 
derlius nei 2016–2017 m. sezoną. 
Tarptautinės grūdų tarybos (IGC) 
duomenimis, pasaulinė grūdų der-
liaus prognozė 2017–2018 m., pa-
lyginti su prieš tai buvusia progno-
ze, padidinta 3,9 mln. t (iki 2,054 
mlrd. t). Jei prognozės pasitvirtins, 
derlius bus 57 mln. t, arba 2,7 proc.  
mažesnis nei 2016–2017 m.

IGC naujausios prognozės duo-
menimis, 2017–2018 m. grūdų 
prekyba pasaulyje turėtų siekti 
342,3 mln. t, o tai yra 3,1 mln. t 
mažiau nei 2016–2017 m.

Eksportuotojams skundžian-
tis, kad trūksta vagonų, valstybės 
valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ 
pasiskolino keliasdešimt vagonų iš 
kaimyninės Baltarusijos. Lietuvos 
grūdų perdirbėjų asociacija teigia, 
kad greitam grūdų vežimui į Klai-
pėda reikėtų papildomų 100-200 
vagonų, o „Lietuvos geležinke-
lių“ atstovas spaudai Mantas Du-
bauskas BNS sakė, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra 1607 grūdų vežimui 
skirti vagonai. 

Laborantė Monika Sabaliauskaitė yra dar tik 
studentė, tačiau jau antrą sezoną dirba prie 
grūdų supirkimo. 

Romas Paulavičius jau 8 metus dirba autokrautuvu.Laboratorija visiškai automatizuota, tad mėgi-
nys iš mašinos paimamas laboratorijos vedėjai 
Audronei Onienei neišėjus iš kabineto. 

UAB  „Anykščių agrokoncernas“ Piktagalio elevatorius dirba keliomis pamainomis. 
jono jUneViČiAUs nuotr.

Grūdų ir rapsų vidutinės kainos (augintojų) ES šalyse, 2017-08-22
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Architektas meno mokytis pradėjo slapta

Turėjau mintį visai negrįžti iš 
Prancūzijos. Juk ten laisvės menui, 
architektūrai daug daugiau. Kai pir-
mą kartą pamačiau Paryžių, pasidarė 
visai baisu, kur mes gyvenam. Dabar 
vejamės Europą, o tada viskas atrodė 
kitaip. Bet man užteko užsienyje pa-
dirbti tris mėnesius, kad suprasčiau, 
jog geriau Lietuvoje būti kažkuo, nei 
ten niekuo. Mes gyvenom angare su 
kinais, turkais ir visiems buvo vie-
nodai, ką tu baigęs, ką sugebi. Tokia 
įsimintina pamoka man.“ 

Anykščiuose K. Indriūnas sukūrė 
šeimą: ,,Rugpjūčio 8 dieną buvo 25 
metai, kaip mes su Daivuliu susituo-
kę. 1994 metais mums gimė dukra 
Guoda, o 1999 metais sūnus Vainius. 
Abu gimė Gečionių kaime.“

,,1997 metais įkūriau savo UAB 
,,Gečia“ ir pradėjau gaminti baldus. 
Iki to dirbau ne vienoje firmoje, 
projektavau baldus. Tada tai nebuvo 
labai dažnas dalykas. Atidaręs savo 
firmą pats įkūriau gamybos cechą, 
samdžiau žmones, darėme baldus. 
Galėjau įgyvendinti visas savo idė-
jas. Tačiau, žinoma, atėjo krizė ir tada 
brangių baldų žmonėms nebereikėjo. 
Mes nebankrutavome, kaip buvo la-
bai madinga, tiesiog atsiskaitėme su 

visais darbuotojais ir tada pakeitėme 
darbo pobūdį“, – apie verslo pradžią 
pasakojo menininkas.

2000 – 2010 metai

,,2002 metais pradėjau projektuoti 
pastatus. Viskas prasidėjo neplanuotai 
– mano pusseserei Prienuose reikėjo 
gėlių parduotuvės. Pirma pasiūliau 
namo architektūrą suprojektuoti drau-
gui. Jis padarė pirmuosius eskizus, at-
siuntė, bet jie man nepatiko. Kadangi 
namelis pusseserei, galvoju, paban-
dysiu pats. Ir tai buvo pirmasis mano 
suprojektuotas namas. Turbūt iki šiol 
jis yra pats sėkmingiausias mano 
projektas, nes pusseserė leido daryti 
viską, ką noriu. Retas architektas turi 
tokią prabangą. Vėliau parduotuvei 
sukūriau interjerą, laimėjome diplo-
mą. Dar dabar labai džiaugiuosi tuo 
pastatu. Iš visko, ką esu veikęs, pro-
jektuoti pastatus man įdomiausia. Ta-
čiau tobulai įgyvendinti pavyksta tik 
vienetus“, - sakė jis. 

 Lietuvos architektūros parodoje 
“Žvilgsnis į save 2003–2005 m.” už 
gėlių salono projektą “Ritos gėlės” 
Prienuose K. Indriūnas gavo nomi-
naciją “Už intymų laiko pulsą perife-
rijoje”. Individualių namų konkurse 
(2007 m.) jo parengtas gyvenamojo 
namo projektas Anykščiuose, J. Bi-

liūno g. 37, buvo įtrauktas į Lietuvos 
individualių gyvenamųjų namų kata-
logą. Lietuvos architektūros parodoje 
“Žvilgsnis į save 2005–2007 m.” už 
gyvenamojo namo projektą Anykš-
čiuose, S. Daukanto g. 5 (su ben-
draautore Dale Vileitiene) jis buvo 
apdovanotas vienu iš penkių prizų – 
skulptūra “Metras”.

,,Prieš dešimt metų pradėjau bu-
riuoti su burlente. Man tai tapo hobiu 
numeris vienas. Matyt, net numirti 
norėčiau buriuodamas. Ir gyventi 
taip, kad kiekvieną dieną nuo ryto iki 
vakaro galėčiau užsiimti šiuo sportu, 
po to po palme gerti vyną. Kai nuva-
žiuoji į kokią Tenerifę ar Sardiniją, 
pamatai žmonių, kurie taip ir gyve-
na. Papaišo ant akmenuko, parduoda 
ir gyvena. Na, žinoma, tada sunku 
turėti šeimą. O antrasis mano ho-
bis – lauko tenisas.  Žinoma, kartais 
mieliau išgertum alaus, paskaitytum 
knygą, bet kai prisiverti išeiti į lauką, 
aktyviai dalyvauti kur nors, sulauki 
didelio atpildo. Na, o tingėti lengva“ 
- apie aktyvų gyvenimo būdą sakė K. 
Indriūnas.

2010 – 2017

,,Kalbant apie meninį talentą šei-
moje, mano brolis irgi yra grafikos 
dizaineris, sesuo dirba su baldų dizai-
nu. O Vainius ir Guoda savo muzikinį 
talentą tikriausiai vis dėlto perėmė ne 
iš mano, bet iš mamos pusės – jos tė-
vai, brolis yra liaudies muzikantai, o 
Daivulis taip pat labai muzikali, bet 
savamokslė. Nors Vainius galėtų ir 
neblogai piešti, nes yra labai kruopš-
tus, vis tiek mieliau groja. Šiuo metu 
jis mokosi groti bosine gitara Vilniuje, 
Juozo Talat - Kelpšos muzikos moky-
kloje. O Guoda studijuoja fortepijoną 
Škotijoje, Karališkojoje muzikos aka-
demijoje“, - sakė K. Indriūnas.

  K. Indriūno dukra Guoda Indriū-
naitė, groti pradėjusi Anykščių mu-
zikos mokykloje, dabar koncertuoja 
didžiausiose pasaulio salėse.

,,Vainius lygiai taip pat vaikystėje 
norėjo būti futbolininku. Jis lankė 
muzikos mokyklą, o tada nuėjo į 
futbolo užsiėmimus ir labai nusivylė 
aplinka, komandiniu žaidimu. Matyt, 
išėjus iš muzikos mokyklos futboli-

ninkai atrodė visai ne ta publika. Jis 
pusę metų pabuvo sportininku, o tada 
grįžo į muzikos mokyklą, atsiprašė 
mokytojų, jį priėmė atgal. Dešimtoje 
klasėje sūnui Anykščiuose pasidarė 
nebeįdomu. Per vieną dieną sugalvo-
jęs stoti į meno mokyklą Vilniuje, ten 
nuvažiavo, įstojo, o dabar džiaugiasi. 
Mama išgyvena, kad Vainius išėjo iš 
namų, o aš juo labai tikiu. Kitaip nei 
mano tėvukas, nemanau, kad sūnus 
prasigers, kad atsitiks kažkas blogo. 
Nors ir tėvukas po to, kai pradėjau gy-
venti iš savo paveikslų, irgi jau buvo 
visai patenkintas. Nors visą gyvenimą 
piešiau, ypatingai po to, kai baigiau 

valdišką darbą (Kęstutis Indriūnas 
2015 m. dalyvavo Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos rinkimuose kaip 
Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas, 
buvo išrinktas 2015–2019 m. kaden-
cijos Tarybos nariu, bet atsisakė man-
dato iki kadencijos pradžios. – aut. 
past.) supratau, kaip buvau pasiilgęs 
piešimo. Turbūt pirmą kartą piešiau 
nesiekdamas nieko parduoti. Vienu 
metu, kai iš paveikslų gyvenau, tai 
buvo tarsi fabrikas. Žmonės ten mato 
labai daug, o aš – ne. Dabar piešiu, iš-
silieju. Neseniai buvau surengęs savo 
darbų parodą Anykščiuose“ , - sakė 
K. Indriūnas.

Studentiškus metus menininkas prisimena itin 
šiltai – būtent tada labai daug keliavo po Ru-
siją, su draugais leidosi į žygius baidarėmis, 
pėsčiomis.

Baigęs architektūros ir interjero dizaino studi-
jas Dailės akademijoje Kęstutis Indriūnas tre-
jus metus dirbo kaimo mokytoju, kad išvengtų 
karo prievolės tarybinėje armijoje.

1988–1991 m. Kęstutis Indriūnas dirbo Anykščių rajono „Švy-
turio“ kolūkyje (Piktagalyje) architektu, projektavo šio ūkio žel-
dinius, mažosios architektūros statinius, interjerus. Jis sukūrė 
Piktagalio kaimo kryžių, skelbimų lentas, inicijavo ir organizavo 
Piktagalio kaimo parko kūrimą.

Kęstutis Indriūnas sako, jog didžiausia prabanga architektui – 
savo vizijas įgyvendinti nevaržomai. Vienas tokių, absoliučiai 
laisvų menininko projektų – namelis Anykščių senamiestyje, 
kurį statėsi sau.

2002 metais Kęstutis Indriūnas suprojektavo pirmąjį savo statinį 
– gėlių saloną pusseserei Prienuose. 

nuotr. iš kęstučio inDRiūnO albumo. 

Sūnus Vainius, visai kaip tėtis, irgi vos neatsisakė meno dėl fut-
bolo, tačiau dabar sportu užsiima tik mėgėjiškai.
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 Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“ 

(Vilniaus g.  29, Anykščiai), darome portretus 

laidotuvėms (iki A4 formato).  

Nuotraukos su rėmeliais  kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali 

 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio 
plakatus. 

Nepamirškite pratęsti laikraščio 
„Anykšta“ ir žurnalo 

„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos !

įvairūs

parduoda

Vištos Vištaitės
Rugpjūčio 27 d. (sekmadienį) prekiausime 

,,Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Spec. lesą-
lai. Prekiausime kiaušiniais. 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. tugus), Staškūniškis 16.45.

Vištaitės Vištos Rugpjūčio 31 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakci-
nuotomis, 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, bal-
tomis, pilkomis, juodomis, lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis. 
Bu gaidžių bei spec. lesalų. Kaina nuo 3,50 Eur. Tel. 
(8-616) 50414. 

Levaniškiai 6.50, Traupis 6.55, Repšėnai 7.05, 
Pienionys 7.10, Janušava 7.15, Kavarskas 7.20, 
Ąžuožeriai 7.35, N. Elmininkai 7.50, Elmininkai 7.55, 
Anykščiai 8.05 (prie seno ūk. turgaus Nofos pard.), 
Piktagalys 8.20, Andrioniškis 8.30, Padvarninkai 
8.35, Didžiuliškiai 8.40, Latavėnai 8.45, Troškūnai 
8.50 (turgelis), Vašokėnai 9.00, Surdegis 9.10, 
Papiliai 9.20, Viešintos 9.35, Svėdasai 15.10 (prie 
turgelio), Varkujai 15.45, Aknystos 15.50, Debeikiai 
15.55, Bebarzdžiai 16.00, Rubikiai 16.05, Gečionys 
16.15, Mačionys 16.20, Burbiškis 16.30, Katlėriai 
16.40, Pašiliai 16.45, Skiemonys 16.55, Kurkliai 
17.10, Staškūniškis 17.20.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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

Tel. (8-630) 10200.

Išnuomoja komercines patal-
pas: 1700 kv. m mieste ir 144 kv. 
m miesto centre. Galima nuomo-
tis dalimis.

Tel. (8-686) 49380.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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

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

Paslaugos

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

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

Stato mūrinius, skandinaviškus 
karkasinius namus, lieja pamatus, 
šiltina pastatus, atlieka pastatų išo-
rės apdailos darbus. Kloja trinkeles. 
Darbus gali atlikti išsimokėtinai. 

Tel. (8-600) 37993.

Atlieka įvairius remonto, staty-
bos, namų apdailos bei kitus dar-
bus. 

Tel. (8-684) 29023.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pasirūpina medžiagomis, 
turi sausos medienos. 

Tel. (8-687) 73069.

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.

Katilinių, dūmtraukių, 
įdėklų montavimas.

Vandentiekio, kanalizacijos 
įrengimas.

Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra” 

salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74, (8-610) 39151.

Sulčių spaudimas į plasti-
kines pakuotes su kraneliu. 
GerIAusIA KAINA rAjoNe. 

Siūlome plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykčių r., Ažuožerių km., sename 

vaismedžių sandėlyje. 
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867617378 arba 
867586867.

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

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

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-604) 74035.

Vieno kambario butą su baldais 
Pušyno mikrorajone. II aukštas, 
yra balkonas, kaina sutartinė.

Tel. (8-620) 13104.

Dviejų kambarių bendrabučio 
tipo butą (bendras plotas 34 kv. 
m) Anykščių mieste Vairuotojų g. 
3. Kaina 5000 Eur.

Tel. (8-603) 14020.

Kuras

Parduoda skaldytas malkas. 
Pristato.

Tel. (8-675) 63191.

Malkas. 
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. 
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-612) 93386.

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

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

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Žieminius kviečius “Julius”.
Tel. (8-601) 90669.

Karvę.
Tel. (8-614) 37157.

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

Tel. (8-657) 82622.

Metalinį tralą, zeimerį malkoms 
pjauti, “obliarką”, dujų balioną, fo-
telį - lovą (rudas veliūras).

Tel. (8-641) 00771.

Naudotus metalinius garažus 
įvairių matmenų 2 ir 3 m aukščio, 
įvairias cisternas ant ratų ir ne ant 
ratų. Gali atvežti.

Tel. (8-687) 73343.

Statybinę medieną - gegnes ir 
brūsus. Rusišką sėjamąją (350 
Eur).

Tel. (8-678) 31295.

Nebrangiai atlieka visus geode-
zinius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

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

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

Skardinė stogo danga tiesiai iš 
gamintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

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

Kaminų įdėklai. Pristatomieji 
(dvisieniai) kaminai. Suteikia ga-
rantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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

Tel.( 8-616) 36372.

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

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauna medieną Jums patogioje 
vietoje. Gali išpjauti rąstus iki 7 m 
ilgio, 62 cm skersmens. Pjovimo 
našumas per dieną iki 12 kub. m.

Tel. (8-621) 68059.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius prie pastatų, elektros 
linijų, sodybose. Karpo, formuo-
ja gyvatvores. 

Tel. (8-644) 41260.

Pjauna mišką, griovius, ap-
leistus laukus, sodybas, šakas 
išsiveža. 

Tel. (8-600) 01199. 

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

Tel. (8-656) 77315.

Savivarčiu su kranu veža grū-
dus, žvyrą, medieną, kitus krovi-
nius. 12 tonų, 14 kub.

Tel. (8-670) 12913.
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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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PerKAMe 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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.

Reikalingi darbuotojai:
C kategorijos vairuotojas. 

Darbas su savivarčiu.
Suvirintojas-šaltkalvis. 

Darbas prie transporto remonto.
Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

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.

suPerKAMe 
oBuoLIus 

(galime paimti iš namų).
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Lašų  ŽŪB  perka  pre-
suotus  šiaudus (30 Eur/
t+PVM), rugius (I – 125 
Eur/t; II – 120 Eur/t), kvietru-
gius (125 Eur/t), žirnius. 

Tel. (8-611) 44130.

AB „Vilniaus degtinė“ 
Obelių spirito varykla 
perka kvietrugius, ru-

gius, kviečius. Parduoda 
po gamybos žlaugtus, ne-
mokamai leidžia išsivežti 
po biodujų gamybos pū-
dytus žlaugtus laukams 
tręšti. Kaina sutartinė.

Tel.: (8-616) 73759, 
(8-662) 33024, (8-458) 78837.

Už pagalbą, užuojautą ir gėlės žiedus dėkojame velionės 
kaimynams, draugams, artimiesiems, Anykščių komunalinio 
ūkio laidojimo namų kolektyvui, giedotojams, Šv. Mato baž-
nyčios kunigams, į paskutinę kelionę palydint brangią seserį 
Oną Aldoną BEINORYTĘ.

Broliai ir seserys su šeimomis

Dėkojame gydytojams R. Lapinskui, S. Rainienei, V. 
Bubliauskienei, V. Pažėrienei ir visam aptarnaujančiam 
personalui už nuoširdų gydymą ir palaikymą gydant Oną 
Aldoną BEINORYTĘ.

Brolis

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios 
būklės.

Tel. (8-682) 18972.

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

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Įmonė - karves, jaučius, telyčias. 
Sveria, atsiskaito vietoje, greitai 
paima.

Tel. (8-650) 13594.

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Elnio, briedžio ragus, monetas, 
senovinius daiktus, gintarą, ginta-
ro karolius.

Tel. (8-623) 95335.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Perka kviečius, rugius,
grikius, kvietrugius.

Tel. (8-683) 85009.

Kavinei reikalingas(-a) vyr. 
virėjas(-a)  arba virėjas(-a)  nuola-
tiniam darbui. Mes Jums siūlome 
visas socialines garantijas, laiku 
mokamą gerą darbo užmokes-
tį  bei motyvaciją už puikiai atlieka-
mus darbus. 

Tel. (8-626) 98328.

Ukmergėje esanti UAB 
“Systemair“ ieško motyvuotų dar-
buotojų, norinčių išmokti montuoti 
ventiliacijos ir šaldymo įrenginius 
gamykloje Ukmergėje. Įmonė su-
teiks darbo vietas bei konkuren-
cingą atlyginimą, organizuos trans-
portą darbuotojams.

 CV siųsti el. paštu: 
kristina.zvikaite@systemair.lt
 

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt galite užsisakyti
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Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

šiandien

rugpjūčio 27 d.

rugpjūčio 28d.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

Amiliutė sentimentaliai 
prisimena savo meilę

„Atkaklios varžybos dažnai pri-
mena gerą įtempto siužeto filmą, 
o kokybiškas kinas gali pakrauti 
geros energijos ne ką mažiau negu 
pergalių akimirkos sporto areno-
se. Belieka pasirinkti, ką smagiau 
žiūrėti su šeima ar draugais, ir 
mėgautis išmaniosios televizi-
jos privalumais kasdien“, – sako 
Norbertas Žioba, „Telia“ privačių 
klientų vadovas.

Tų, kurie užsisakys išmaniąją te-
leviziją ir pasirinks „Viasat“ spor-
to kanalų rinkinį, lauks papildoma 
dovana. Europos krepšinio čem-
pionato metu į šį rinkinį „Telia“ 
įtrauks specialiai Lietuvos krepši-
nio rinktinės rungtynėms dedikuo-
tą kanalą „TV3 Krepšinis HD“. 
Šio kanalo žiūrovai visas lietuvių 
kovas čempionate galės stebėti 
HD raiška ir mėgautis pačiu koky-
biškiausiu transliacijų vaizdu.

„Viasat“ sporto kanalų rinki-
nį sudaro „Viasat Sport Baltic“, 
kuris rodys visas Europos vyrų 
krepšinio čempionato rungtynes, 
lauko sporto aistruolių pamėgtas 

„Viasat Golf“ ir autosporto ger-
bėjų vertinamas „Viasat Motor“.  
Pasirinkę „Viasat” filmų kanalų 
rinkinį, žiūrovai matys net 4 ka-
nalus, kurie transliuoja viso pa-
saulio filmus, Holivudo premjeras 
ir kino klasiką. Šių kanalų žiūro-
vai filmus galės ne tik atsukti nuo 
pradžių, bet ir naudotis 14 dienų 
archyvu. Kiekvieno šių kanalų 
rinkinio įprasta kaina mėnesiui 
yra 3,90 euro.

Apsilankiusiųjų „Telia“ salo-
nuose laukia ir daugiau staigme-
nų – itin geros naujų televizorių 
kainos bei galimybė juos įsigyti 
išsimokėtinai be jokio pabrangi-
mo. Be to, visi klientai, nuo rug-
pjūčio 14 d. iki rugsėjo 8 d. užsi-
sakę „Viasat“ sporto arba „Viasat 
Combo“ kanalų paketus, dalyvaus 
žaidime. Jame bus galima laimėti 
kelionę į Europos krepšinio čem-
pionato finalą Stambule dviems 
bei kitus prizus.

„Telia“ išmaniąją televiziją 
užsisakyti ir specialiais dovanų 
pasiūlymais pasinaudoti nuo šian-

„Telia“ išmaniosios televizijos žiūrovams 
– ypatingas sporto ir kino derinukas

Kol Lietuvos krepšininkai lieja prakaitą ruošdamiesi Europos 
vyrų krepšinio čempionatui ir mokosi naujų derinukų, „Telia“ jau 
dabar kviečia sirgalius rezervuotis geriausias vietas rungtynėms 
stebėti – sofas savo namuose. „Telia“ naujiems išmaniosios televi-
zijos žiūrovams dovanoja išskirtinę dovaną – „Viasat“ sporto ka-
nalų rinkinį dvejiems metams. Ką pasirinkti turės ir tie, kas trile-
rį sporto aikštelėje mielai iškeičia į gerą komediją – jų ekranuose 
dvejus metus galės suktis filmai per „Viasat“ kino kanalus.

dien galima artimiausiame klien-
tų aptarnavimo salone. Daugiau 
rudens pasiūlymų taip pat galima 

gauti paskambinus „Telia“ klien-
tams nemokamu telefonu 1817 
arba interneto svetainėje telia.lt.

Per draugų vestuves, liepos 6 
dieną. 

Dominyko AUGUČiO nuotr. 

Vasara baigiasi, konkursas tęsiasi...
Konkursui dvi dešimtys autorių jau atsiuntė beveik 100 nuo-

traukų. Konkursas tęsiasi, tad laukiame Jūsų nuotraukų.

Konkursui nuotraukas siųskite  
į „Anykštos“ redakciją, adresu: 
Fotokonkursui „Aš fotografuoju 
vasarą“,  Vilniaus g. 29, Anykščiai 
arba jonas.j@anyksta.lt iki rugsėjo 
20 dienos.  

Įdomiausias nuotraukas spaus-
dinsime laikraščio puslapiuose, 
o trijų geriausių nuotraukų auto-
rius apdovanosime trijų mėnesių 
„Anykštos“ laikraščio prenumera-
ta. Dar du dalyvius paskatinsime 
elektronine „Anykštos“ prenume-
rata.

-AnYkŠTA

Vasaros žiedai. 
justinos DUBRAiTĖs nuotr. 

justinos DUBRAiTĖs nuotr. 

Aplies ruduo dažais miškus
ir praeities šiek tiek bus gaila,
Ar pameni, kaip į kapus
Mes dviese išnešėme meilę?

Aš nekalta, švarus ir tu, 
Tik šaltos aušros stojo kaime,
nereikia kaltinti kitų
juk dviese pardavėme laimę.

nepasipriešino dangus,
O žemė pamaldžiai tylėjo.
ir nieko mums už tai nebus - 
Padarėm viską, kaip reikėjo.

kaip pas visus - tušti namai,
O tolumoj miškai spalvoti,
Prie lango sėdi ir mąstai, 
ką dar galėtume parduoti.


