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Su manim geriau nesiginčyti. 
Skaitau darbo skelbimus. Vievy-
je ieško „Machine Operator“, o 
štai Londone ieško „Socialinės 
darbuotojos“.

O manim netikėdavo, kai sa-
kydavau, kad Londonas yra lie-
tuviškas miestas, o Vievis - už-
sienyje. 

Linas BITVINSKAS

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

11 psl.

Dešimt tūkstančių kilometrų su našlelėmis
(I dalis)
Emociškai man kelionė prasideda, kai einu fotografuotis vizai, o baigiasi, kai redakcijoje nuo kabineto 

sienos nusikabinu žemėlapį. Kol rašau tekstus apie kelionę, nuolat žvilgčioju į tikrą popierinį žemėlapį, 
regis, jis pačiam padeda nenuklysti nuo visumos konteksto.

Pradedant šiandienos „Anykštos“ numeriu skaitytojus ilgai kankinsiu kelionės po Sibirą dienoraš-
čiais. Žinoma, manau, kad ne kankinsiu, bet džiuginsiu, tačiau dėl įgimti kuklumo naudoju antonimą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmi-
gelskas po aštuonerių 
metų grįžo į Sibirą.

Miškininkai darbus išsaugos. 
Kol kas...
Ketvirtadienį Anykščiuose viešėjo Aplinkos ministerijos ministras Kęstutis Navickas. Aktualiausia jo vizito dalis - susitikimas su 

reorganizuojamos VĮ „Anykščių miškų urėdija“ darbuotojais. Ministrą K. Navicką į urėdiją atlydėjo Seimo narys Antanas Baura bei 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Kitas Seimo narys Sergejus Jovaiša ministro laukė urėdijoje. Anykščių urėdas Sigitas Kinderis 
serga ir susitikime su ministru nedalyvavo.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas tvirtino, kad ir po urėdijų 
reformos darbo visi turės.

Mikierių girininkas Laimis Trumpickas stebėjosi, jog jis su žmo-
na buvo kviečiami įsidarbinti kaime, o dabar tapo „nepotizmo“ 
apraiškos atstovais.

Po Sibirą anykštėnai keliavo trise - nuotraukoje žurna-
listo bendražygiai debeikiečiai dėdė Ričardas Skvana-
vičius (dešinėje) ir jo sūnėnas Gerardas Sriubas.

Policija pagavo 
ilgai ieškotą 
nusikaltėlį

Vakansija. Buvusią ilgametę 
Anykščių rajono vyriausiąją archi-
tektę Daivą Gasiūnienę „iškrapštę“ 
iš pareigų rajono vadovai pamainos 
jai taip ir neranda. Trumpą laiką vy-
riausiąja architekte padirbusi Jurgita 
Gudelevičienė iš pareigų pasitraukė, 
o daugiau norinčių užimti šias par-
eigas neatsirado. Naujas savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjo - rajono vyriausiojo 
architekto konkursas kol kas nėra 
paskelbtas.

 
Tiria. Šią savaitę posėdžiavo libe-

ralo, Anykščių rajono tarybos nario, 
verslininko Luko Pakelčio galimai 
neskaidrią veiklą tirianti komisi-
ja. Komisija tiria motociklininkų 
skundą dėl L. Pakelčio valdomos 
Mickūnų motokroso trasos. Į posėdį 
buvo pakviestas ir pats L. Pakeltis, 
paskui išvykęs į Izraelį stebėti Eu-
ropos krepšinio čempionato. Ko-
misijos pirmininkė, rajono Tarybos 
narė, konservatorė Rita Kripaitienė 
„Anykštai“ sakė, kad kol kas nei 
sprendimo, nei išvadų nėra. Pasak 
jos, du kartus posėdžiavusi komisija 
į posėdį rinksis dar ir trečią kartą. 

Projektuoja. Panašu, kad medi-
nės pilies statybos ant Šeimyniškė-
lių piliakalnio įstrigo ilgam. Naujos 
rangos darbų pirkimo procedūros 
dar net nepradėtos, nes dar vyksta 
pilies projektavimo darbai. Primin-
sime, kad pilį bandyta pradėti statyti 
jau pernai. Tačiau statybos baigėsi 
laikinojo kelio ant piliakalnio nutie-
simu, pamatų įrengimu ir tų pamatų 
demontavimu. 

Laukia. Lietuvos socialdemokratų 
partija atlieka partijos skyrių apklau-
są dėl partijos buvimo valdančioje 
koalicijoje su „valstiečiais“. „Dėl 
buvimo koalicijoje kol kas iš 60 par-
tijos skyrių atsakymus pateikė 38: 
28 iš jų yra už skyrybas su „valstie-
čiais“, 5 – prieš, 5 pasiūlė persiderėti 
dėl koalicijos sutarties. Sprendimą 
dėl buvimo koalicijoje socialdemo-
kratai planuoja priimti rugsėjo 20 
dieną”, - praneša BNS. Anykščių 
socialdemokratai savo nuomonės 
kol kas nepareiškė. Vienas partijos 
skyriaus lyderių Donatas Krikštapo-
nis „Anykštai“ sakė, jog skyrius dar 
turi laiko - atsakymo partijos valdžia 
laukia iki rugsėjo 10-osios. 

Mokyklose 
nuaidėjo rugsėjo  
1-osios 
skambutis

Katinų 
muziejui 
vadovauja 
katinai 
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spektras

Temidės svarstyklės
Kūju... Rugpjūčio 26-ąją, apie 10 

val., Kurklių sen. Sargūnų k. pievo-
je vyras (neblaivus, nustatytas 1,82 
prom. girtumas, g. 1967 m.) gyve-
nantis Sargūnuose, kilus žodiniam 
konfliktui sudavė vieną kartą medi-
niu kūju į galvą svainiui  (neblaivus, 
nustatytas 0,43 prom. girtumas, g. 
1961 m.). Nukentėjusiajam buvo 
prakirsta galva bei šis patyrė fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Smogė. Rugpjūčio 26-ąją, 23 val. 
43 min., Troškūnų sen. Surdegio k., 
Troškūnų gatvėje, vyras (neblaivus, 
nustatytas 1, 69 prom. girtumas, g. 
1968 m.) gyvenantis Surdegyje, 
vieną kartą ranka sudavė savo sugy-
ventinei (g. 1983 m.), gyvenančiai 
Surdegyje, į veidą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Įtariamasis  sulaiky-

tas ir uždarytas į areštinę. 
Pabėgo. Rugpjūčio 26-ąją, apie 

22 val. 30 min., neblaivus vyras (g. 
1972 m.) Svėdasų sen. Daujočių k., 
Vilties g. namo kambaryje, smurta-
vo prieš savo žmoną (g. 1975 m.). 
Tokiais savo veiksmais sukėlė sti-
prų fizinį skausmą. Taip pat moteris 
nurodė, kad apytiksliai prieš mėnesį 
vyras kumščiu trenkė į dešinį šoną ir 
sulaužė šonkaulius. Iki atvykstant į 
įvykio vietą, vyras pasišalino, surasti 
jo nepavyko. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Smurtavo. Rugpjūčio 27-ąją, apie 
15 val., Anykščiuose, Vinco Kudir-
kos g., vyras (neblaivus, nustatytas 
2,45 prom. girtumas, g. 1972 m.) 
naudojo psichologinį smurtą prieš 
sugyventinę (g. 1972 m.) ir jos nepil-
nametę dukrą (g. 2002 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis su-
laikytas ir uždarytas į Utenos apskr. 

VPK areštinę.
Mirė. Rugpjūčio 29-ąją, 1 val. 52 

min., moteris namuose, esančiuose 
Anykščių m. Kęstučio g., pastebė-
jo, kad nėra vyro (g. 1956 m.), gyv. 
Kęstučio g. Namo rūsyje buvo rastas 
vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti.

Auklėjo? Rugpjūčio 29-ąją, apie 
13 val. 30 min., Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto g. blaivus dėdė  (g. 1987 
m.) du kartus ranka trenkė nepilna-
mečiui (g. 2001 m.) į veidą. Nuken-
tėjusysis dėl sukelto fizinio skausmo 
į medikus nesikreipė. Vyras uždary-
tas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Broliai. Rugpjūčio 30-ąją, 16 val. 
25 min., Troškūnų Birutės g., buiti-
nio konflikto metu vyras (g. 1957 
m., nustatytas 1,39 prom. girtumas) 
vieną kartą peiliu dūrė į kairę ranką 
broliui (g. 1962 m., nustatytas 2,29 

prom. girtumas). Po medikų apžiūros 
nukentėjusysis išleistas gydytis į na-
mus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į  
areštinę.

Vagystė. Rugpjūčio 31-ąją, apie 8 
val. 30 min., vyras (g. 1973 m.), gyv.
Skiemonių sen. Mačionių k., Mačio-
nių gatvėje, išėjęs į kiemą pastebėjo, 
kad iš jam priklausančio nerakinto 
automobilio MB VITO pavogtas 
perforatorius „Makita” ir akumu-
liatorinė drėlė „Metabo”. Padaryta 
250 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Klastotė. Rugpjūčio 31-ąją,  15 
val. 45 min., UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis” darbuotojas (g. 1974 m.) 
į AB „Šiaulių bankas”, esantį Anykš-
čiuose, Biliūno g. 7, atvežė pinigus, 
gautus už paslaugas, tarp kurių rasta 
galimai padirbta 50 eurų kupiūra. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Taigi, perkantys internetu neturėtų 
pamesti proto dėl pigumo. Juo labiau, 
kad apie tokį sukčiavimo būdą jau 
skelbia ir respublikinė žiniasklaida.  

„Swedbank“ atstovas spaudai Sau-
lius Abraškevičius žiniasklaidai teigė, 
kad pastaruoju metu ypač padaugėjo 
pagal tą patį scenarijų nukentėjusių 
gyventojų. „Žmogus susidomi skel-
bimu apie kokią nors didesnės vertės 
prekę, kreipiasi į tariamą pardavėją 
ir net nepasidomėjęs jo patikimumu 
sutinka pervesti prašomą avansą už 
prekės pristatymą. Tik nesulaukus 
prekės, paaiškėja, kad tai – apgavys-

Ketvirtadienio naktį, apie 03.30 
val., gautas moters (g. 1954 m.) pra-
nešimas, kad nakvojant jai priklau-
sančioje sodyboje, esančioje Ka-
varsko seniūnijos Pravydžių kaime, į 
namą įsibrovė nepažįstamas asmuo. 
Bandantis pasišalinti iš sodybos vy-
ras buvo sulaikytas pareigūnų.

Nustačius sulaikytojo asme-
nybę paaiškėjo, kad tai Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 

Biudžetas. Seimas baigia pla-
nuoti rugsėjo 10-ąją prasidėsian-
čios rudens sesijos darbus. Vi-
sos politinės jėgos sutaria, kad 
pagrindinė visų sprendimų ašis 
- kitų metų biudžeto projektas. 
Valdančiosios Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atsto-
vų nuomone, artėjantis politinis 
sezonas, nors koalicijoje yra ne-
sutarimų, turėtų būti darbingas ir 
konstruktyvus. Tuo metu Seimo 
opozicija, prisimindama pavasa-
rio sesijos pamokas, optimizmu 
netrykšta. Esą, kol valdantieji aiš-
kinsis tarpusavio santykius, apie 
veiklos konstruktyvumą kalbėti 
neverta. 

Apsauga. Septyni naikintuvai, 
apie 200 karių - tokiomis pajėgo-
mis keturis mėnesius JAV saugos 
Baltijos šalių oro erdvę. Vakar ofi-
cialioje ceremonijoje amerikiečiai 
NATO oro policijos misiją perėmė 
iš lenkų. NATO vyriausiosios oro 
pajėgų vadavietės vadas genero-
las Tod D. Wolters užtikrino, jog 
misijos sustiprinimas nesusijęs su 
pratybomis „Zapad“: amerikiečiai 
nori treniruotis. Septyni ameri-
kiečių naikintuvai F-15C „Eagle“ 
Šiauliuose nusileido pasikeitimo 
ceremonijos išvakarėse. 

Etapai. Siekiant praplėsti šalies 
gydymo įstaigose dirbančių gydy-
tojų rezidentų atsakomybės ribas, 
planuojama įteisinti etapines kom-
petencijas medicinos rezidentams. 
Tai reiškia, kad artimiausiu metu 
bus teisės aktais nustatyta, kokias 
gydymo paslaugas ir kelintais re-
zidentūros metais galės teikti jau-
nieji gydytojai. Pasak sveikatos 
apsaugos ministro Aurelijaus Ve-
rygos, pagal šiuo metu galiojančią 
tvarką jaunieji medikai turi mažai 
galimybių tiesiogiai, be patyrusių 
medikų, dirbti su pacientais ir pri-
siimti visišką atsakomybę, neretai 
yra priversti pildyti dokumentaci-
ją.

Žala. Sostinės tarybos Antiko-
rupcijos komisija prašo Generalinę 
prokuratūrą ir Specialiųjų tyrimų 
tarnybą ištirti, ar savivaldybės 
kontroliuojamos bendrovės „Vil-
niaus vandenys“ centrinės būstinės 
pardavimas buvo skaidrus ir teisė-
tas. Mat bendrovė sandorį sudarė 
neatlikusi privalomojo turto verti-
nimo, ignoruodama savivaldybės 
nustatytą tvarką, tuo galimai pada-
rydama miestui milijoninę žalą.

Ginklai. Verslininkas ir išradė-
jas Ilonas Maskas vadovauja tech-
nologijų ekspertų iniciatyvai, kuria 
reikalaujama, kad būtų įvestas pa-
saulinis draudimas naudoti robo-
tus-žudikus, ir įspėja, kad techno-
logijų pažanga gali sukelti karybos 
revoliuciją. Bendrovių „Tesla“ ir 
„SpaceX“ generalinis direktorius 
kartu su daugiau kaip šimtu robo-
tikos ir dirbtinio intelekto ekspertų 
pasirašė laišką, raginantį Jungtines 
Tautas (JT) imtis veiksmų, kad 
būtų užkirstas kelias autonominių 
ginklų kūrimui. „Mirtini autono-
miniai ginklai gali sukelti trečiąją 
karybos revoliuciją“, - įspėjama 
116 technologijų srities lyderių 
pasirašytame pareiškime. Tarp jį 
pasirašiusiųjų yra ir vienas inter-
neto paslaugų bendrovės „Google“ 
valdomos dirbtinio intelekto įmo-
nės „DeepMind“ įkūrėjų Mustafa 
Suleimanas.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Policija pagavo ilgai ieškotą nusikaltėlį
Policijos pareigūnai skelbia sulaikę 1963 m. gimusį Kazį Aukš-

tuolį, kuris gaudytas jau ne vienerius metus. 

Iki 2014-ųjų rudens Kazys 
Aukštuolis gyveno Aknystos 
globos namuose.
Utenos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato nuotr.

komisariato ieškomas asmuo - K. 
Aukštuolis. K. Aukštuolis buvo 
paieškomas beveik dvejus metus, 
buvo žinoma, kad vyras gali gy-
venti Anykščių, Molėtų, Ukmergės 
rajonų miškuose, atokiose negyve-
namose sodybose, vienkiemiuo-
se prie senyvo amžiaus vienišų 
žmonių, taip pat glaustis ūkiniuo-
se pastatuose, savininkams ne-
žinant. Vyras, turintis psichikos 

sutrikimų, įtariamas labai sunkių 
nusikaltimų įvykdymu: plėšimu, 
išžaginimu ir ne viena vagyste.  
Šiuo metu įtariamasis patalpin-
tas į Utenos apskr. VPK areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 
LR BK 178 str. 2 d. (vagystė).

Iki 2014-ųjų rudens K. Aukš-
tuolis gyveno Aknystos globos 
namuose. Iš šių namų vyrui pasi-
šalinus, pradžioje jis ieškotas kaip 
dingęs be žinios, o vėliau pradėta 
jo, kaip nusikaltėlio, paieška.

-ANYKŠTA 

Anykščių menų inkubatoriuje statys piramidę 
Rugsėjo 8 d. Anykščių menų inkubatoriuje vyks kūrybinių in-

dustrijų festivalis  CERAMIC FEST LT. Vakare, 18 valandą 30 
minučių, anykštėnai turės galimybę pasižiūrėti, kaip atrodo šiuo-
laikinis cirkas. Pasirodys  šios meno krypties atstovas atstovas iš 
Ispanijos Joan Catala, kuris pademonstruos spektaklį  „Pelat“.

Kaip sakė Menų inkubatoriaus 
verslo konsultantė Kamilė Bitvinskai-
tė, pavadinimas „šiuolaikinis cirkas“ 
neturėtų suklaidinti žiūrovų, nes šis 
cirkas neskirtas žiūrovams linksmin-
ti. Greičiau tai įdomus, įtraukiantis ir 
verčiantis susimąstyti pasirodymas. 
Šio spektaklio idėjos autorius, reži-
sierius ir atlikėjas yra Joan Català. 

„Pelat“ – yra spektaklis ir kartu 
reginys, naikinantis ribas tarp šokio, 
cirko, teatro ir performanso, tarp audi-
torijos ir pasirodymo.  Naujai perdirb-
tos tradicinės technikos, asmeniniai 
prisiminimai sukuria nuolat kintantį 
ir kaskart unikalų pasirodymą. 

„Pelat“, anot autoriaus, yra „eks-
perimentas, kuris tapo spektakliu“. 
Pasirodymo išskirtinumas slypi žiū-
rovų įtraukime. Kaip sako pats Joan 
Catala, jo tikslas yra priminti žmo-
nėms kolektyvinio darbo vertę ir į 
šviesą sugrąžinti rankų darbą, amatą, 
o ne technologijas. Spektaklio metu 
atlikėjas, bendraudamas su publika, 
pirmiausia publiką grąžina į protėvių 
laikus, kuriuose žmonės dirbdavo 
žemę, į darbą dėdami didžiules fizines 

pastangas. Spektaklio choreografijoje 
taip pat gausu Katalonijos kultūrines 
tradicijas atspindinčių elementų, vie-
nas iš jų – žmonių piramidės staty-
mas. Piramidės statymui čia tarnauja 
didžiulis medinis rastas, virvės ir… 
keletas atsitiktinių žiūrovų. Sulai-
kiusiai kvapą auditoriai tenka stebėti 
menininko atsidavimą nepažįstamųjų 
rankomis, lipant į jų laikomo rąsto 
viršūnę. Barselonoje (Ispanija) gi-
męs Joan Català save vadina smalsiu 
tyrinėtoju, besidominčiu plastikos ir 
judesio menais. Sceną Joan supranta 
kaip erdvę žmonių, objektų ir aplin-
kos dialogams, kur darbo ir žaidimo 
elementai susijungia su kiekvieno iš 
mūsų patirtimis ir idėjomis. Joan mo-
kėsi šiuolaikinio šokio, fizinio teatro 
ir klounados pas įvairius profesiona-
lus, nuo 2005-ųjų įvairiuose teatruose 
ir festivaliuose pasirodydavo kartu su 
trupėmis, o nuo 2012 pradėjo kurti 
vienas. 

Monospektaklio „Pelat“ trukmė 40 
min. Renginys nemokamas!

Informacinis rėmėjas – „Anykšta“.
-ANYKŠTA

Pirkti internetu reikia protingai
Pastaruoju metu į sukčių akiratį Lietuvoje vis dažniau patenka 

gyventojai ir  įmonės, kurias atakuoja finansiniai nusikaltėliai. 
Taktikos vis tobulėja ir keičiasi. Dabar plinta naujas sukčiavimo 
būdas – sukčiai siūlo prekių mažesnėmis kainomis. 

tė. Daugeliu atveju sukčiai jau būna 
išsigryninę gautus pinigus ir nukentė-
jusiajam galimybių juos susigrąžinti 
beveik nėra“, – sakė jis. 

S. Abraškevičius pažymėjo, kad 
pirmasis signalas, jog už siūlomos 
prekės gali slypėti apgaulė – nurodyta 
stebėtinai žema kaina. Kai už daiktą 
prašoma, pavyzdžiui, kone perpus 
mažiau nei reali jo vertė rinkoje, tokį 
pasiūlymą reiktų vertinti ypač kritiš-
kai. Dažniausiai apgavikai skelbimus 
platina per socialinius tinklus, jų ga-
lima aptikti ir internetinėse skelbimų 
svetainėse, elektroninėse parduotu-
vėse.  

-ANYKŠTA

Sukčiai, stebinantys savo išradin-
gumu, psichologinių žinių ir tech-
nologijų išmanymu bei kruopščiai 
suplanuotomis pinigų išviliojimo 
taktikomis, kas sezoną pateikia kokią 
nors „naujovę“. Paskutinis jų „išradi-
mas“ – pigesnės prekės internetu. 

Pavardės nenorėjusi viešinti anykš-
tėnė pasakojo, kaip vos nepakliuvo 

ant internetinių sukčių kabliuko. 
Pasak moters, radusi norimą prekę 
daug pigiau, sumanė užsisakyti. Už-
sakymo formoje reikėjo įvesti ne tik 
banko sąskaitą, bet ir... prisijungimo 
prie sąskaitos slaptažodžius. Laimei, 
jai pakako supratimo, kad to daryti 
negalima, nors buvo įtikinėjama, kad 
tie slaptažodžiai neišsaugomi.

Šio spektaklio idėjos autorius, režisierius ir atlikėjas Joan Català į 
pasirodymą įtraukia žiūrovus. 
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savaitės citatos???

Kuri rugsėjo 
1-oji Jums buvo 
įsimintiniausia?

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Nukelta į 5 p.)

Mieli mokiniai, mokytojai, 
tėveliai
Rugsėjo 1-oji - tarsi viso gyvenimo šventė, kupina 

jaudulio ir gražių vilčių, tai kaskart naujas takelis, 
pramintas į platų pažinimo kelią. Tevienija darnus ko-
mandinis darbas bei noras dalintis žiniomis, patirtimis 
ir atradimais. Gražios Mokslo ir žinių šventės bei sėkmingų mokslo metų starto!

                                                                                VŠĮ ,,Kretingos maistas” 
kolektyvas

Ir algas mokėsite?

Kęstutis NAVICKAS, Aplin-
kos ministras, apie urėdijų re-
formą:

„Gerus specialistus bandysi-
me vilioti į centrinį padalinį/.../ 
Darbo tikrai bus visiems.“

Karštas oras kyla į viršų...

Kęstutis NAVICKAS, apie 
urėdijų reformos eigą: 

„Emocinis laukas dėl pertvar-
kos buvo įkaitęs, bet judame į 
priekį.“

Pilis bus solidi duoklė

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių vicemeras, apie savi-
valdybės paramą paminklo ka-
raliui Mindaugui statyboms: 

„Maža duoklė valdovui.“

Mitas. Realiai komersantui
būna haliucinacijos

Saulius RASALAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
komerciją: 

„Geras komersantas sugeba 
Sacharos dykumoje parduoti ke-
lias „fūras” smėlio.“

Politikų visada bus

Diana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė, apie Baltijos kelio die-
nos minėjimo perspektyvas: 

„Jei nebus poreikio, nebebus 
kam ateiti, nebebus to minėji-
mo.“

Na, normaliai valdžia 
dėl savo algų stengiasi...

Juozas RATAUTAS, visuo-
menininkas, apie patriotizmą: 

„Patriotizmas dabar apgesęs, o 
to priežastis turbūt blogas gyve-
nimas, maži atlyginimai, mažos 
valdžios pastangos.“ 

Šiaip geriau maža 
dovanėlė nei didelis ačiū

Simas MASKVYTIS, kuni-
gas, džiaugėsi jaunimu, kuris 
jam grąžino prieš trejus metus 
pavogtas teises: 

„Padėkojau ir pasakiau, kad 
teisės negaliojančios. Gražus 
jaunimo poelgis.“ 

Žana BOIČENKO, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Man įsimintiniausia, kai į pir-
mą klasę palydėjau dukrą Viktoriją. 
Šventės laukėme abi, nors buvo ir 
streso. Viskas gerai, Viktorijai šie-
met šeštasis rugsėjis A. Baranausko 
pagrindinėje mokykloje, kurią, kai 
mokykla dar buvo vidurinė, ir aš esu 
baigusi. 

Lina TAMAŠAUSKIENĖ, Ka-
varsko miesto gyventoja:

- Atsimenu, kai pirmą kartą peržen-
giau Kavarsko vidurinės mokyklos 
slenkstį. Gėlės pirmajai mokytojai, 
besišypsantys mus pasitikę vienuo-
liktokai. Mūsų buvo net dvi pirmokų 
klasės. Kita vertus, šventė tuomet 
nebuvo taip sureikšminta, nėjome į 
bažnyčią. Savo vaikus į pirmą klasę 
lydėjau dar tarybiniais metais. 

Antanas BAURA, Lietuvos Res-
publikos Seimo narys:

- Reikėtų pagalvot, nes įsimintinų 
rugsėjo pirmųjų buvo ne viena.Teko 
tris vaikus palydėti į pirmą klasę, o 
rytoj (Kalbėjomės ketvirtadienį, - aut. 
past.) į A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos pirmą klasę kartu su tėvais 
palydėsiu anūką Kostą. Beje, ratas 
sukasi, visi trys mano vaikai baigė 
gimnaziją Anykščiuose ir po mokslų 
Vilniuje du sūnūs sugrįžo į Anykš-
čius. Vis dėlto įsimintiniausia rugsė-
jo pirmoji būtų Ilčiukų aštuonmetėje 
mokykloje, kai nuėjęs į pirmą klasę 
įsimylėjau pirmąją mokytoją Agafiją. 

Į dangų kilo vaikų 
svajonių pilni balionai 

Anykščių A. Baranausko pa-
grindinėje mokykloje aidint Lie-
tuvos himnui prasidėjo rugsėjo 
1-osios – Mokslo ir žinių šventės 
– renginys. Į šią mokyklą sugužė-
jo 452 moksleiviai.

Šventėje dalyvavęs Seimo na-
rys Antanas Baura džiaugėsi, kad 
Anykščių rajone šiemet pirmokų, 
lyginat su pernai metais, padaugė-
jo 35, o tai beveik dvi moksleivių 
klasės. Pirmasis skambutis į klasę 
šioje mokykloje pakvietė dvi pir-
mokėlių klases. Beje, Seimo narys 
į A. Baranausko pagrindinę mo-
kyklą atskubėjo ne tik pasveikinti 
šios ugdymo įstaigos bendruome-
nės, bet ir savo anūką atlydėjo į 
pirmąją klasę. 

Mokinius, pedagogus ir tėve-
lius laimino naujasis Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažny-
čios vikaras Mindaugas Šakinis. 
„Klauskit ne tik to, kas parašyta 
knygose, bet klauskit, kas yra 
draugystė, meilė - tai, kas padaro 
mus tikrais žmonėmis. Tie klau-
simai tegu padaro jus smalsiais, 
dorais ir ieškančiais“, – linkėjo 
dvasininkas.

Mokyklos prieigas puošę balio-
nai baigiantis šventei buvo išda-

linti klasių auklėtojams, kad šalių 
jų stovintys moksleiviai į balionus 
sudėtų visas savo svajones, o vė-
liau pilni svajonių balionai pakilo 
į dangų. 

Mokslo metų pradžia 
kvepėjo obuoliais

Džiugi rugsėjo pirmoji A. Vie-
nuolio progimnazijos bendruome-
nei – į ją įsiliejo trys pirmokėlių 
klasės, o pernai jų buvo dvi.

Po vasaros grįžtančius mokslei-
vius sveikino iš obuolių sudėtas 
„Labas rytas“, obuoliai lydėjo ir 
tolimesnę progimnazijos šventę. 
Moksleivius, pirmokėlius atlydė-
jusius tėvelius ir svečius sveikino 
progimnazijos direktorė Jurgita 
Banienė, palinkėjusi šilto ben-
dravimo, kad ypatingais Lietuvos 
šimtmečio metais visi būtų lai-
mingi.

Progimnazijos bendruomenę 
sveikino Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis, Anykščių šv. apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis, Švieti-
mo skyriaus vedėja Vida Dičiū-
naitė.

Šiemet vienoje didžiausių ra-
jone mokyklų A. Vienuolio pro-
gimnazijoje mokysis daugiau kaip 
500 moksleivių, pirmą kartą jos 

duris pravėrė 74 pirmokai.

Rugsėjo 1-oji – Laimės 
žiburio papėdėje

Kaip ir kasmet, Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos bendruomenė 
rugsėjo 1-osios šventei rinkosi 
prie Laimės žiburio. Literatūrinę 
pamoką vedė gimnazijos lietu-
vių kalbos ir literatūros mokytoja 
Dalia Andriuškevičienė su dviem 
savo moksleiviais. Kol jie skai-
tė ištraukas iš J. Biliūno kūrinio 
„Laimės žiburys“, keturi gim-
nazistai kopė į kalną, kur padėjo 
gėlių ir uždegė žvakę rašytojo at-
minimui.

Simboliška, jog Laimės žiburio 
papėdėje gimnazijos direktorė Re-
gina Drūsienė svarstė, kas jai yra 
laimė: „Kas man yra laimė? Pir-
miausia, laimė ir garbė kiekvie-
ną rugsėjį pradėti Laimės žiburio 
papėdėje. Taip pat didelė laimė 
šiandien matyti jus visus čia, po 
atostogų susirinkusius, pailsėju-
sius, sveikus, besišypsančius. Dar 
didesnė laimė ir kartu troškimas, 
kad gimnazija jums būtų ta vieta, 
kur kiekvieną rytą eitumėt džiaug-
damiesi, o po pamokų neskubėtu-
mėt išeiti.

 

Mokyklose nuaidėjo rugsėjo  
1-osios skambutis Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Rugsėjo 1-osios skambutis šį rudenį nuskambėjo 2 195 Anykščių rajono moksleiviams. Po vasaros 
pailsėjusių vaikų mokyklų kiemeliuose laukė pedagogai, skambėjo sveikinimo žodžiai, linkėjimai 
sėkmingų ir gražių mokslo metų, o renginiuose dalyvavę dvasininkai laimino moksleivius ir peda-
gogus bei linkėjo Dievo palaimos.

Paskutinį kartą į literatūrinę pamoką Laimės žiburio papėdėje susirinko smagiai nusiteikę Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos abiturientai.
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rievės

šiupinys

Rytis KULBOKAS, filosofas

Nežinau nė vienos piniginės 
reformos, valiutos keitimo, nuo 
kurio nebūtų nukentėję eiliniai 
gyventojai. Įvedant eurą Lietu-
voje, buvo žadama, kad kainos 
dėl to nedidės. Žadėta gudriai, 
kad nepakils dėl euro įvedimo. 
Bet juk visada galima pasakyti, 
kad jos išaugo dėl, pavyzdžiui, 
žvirblių sulesto ryžių derliaus 
Kinijoje ar dėl to, kad tie patys 
kinai ėmė valgyti nebe pagaliu-
kais, o naudodamiesi stalo įran-
kiais, galų gale visada galima 
apkaltinti verslininkus godumu. 
Kaip sakoma, norint mušti, paga-
lį visada surasi. Ir pateisinimą. 
Tai tik technikos klausimas. Juo 
labiau kad aukštos kainos labai 
naudingos tai pačiai valdžiai, juk 
kuo brangiau perki, tuo daugiau 
mokesčių nuo to sumoki.

Prieš įvedant eurą, daugybė 
nepriklausomų analitikų (ne tų, 
kurie dirba bankuose ir todėl 
akivaizdu, jog nepriklausomais 
negali būti vadinami) perspėjo, 
kad kainų augimas įvedus eurą – 
neišvengiamas. Jie rėmėsi pavyz-
džiais tų valstybių, kurios įsivedė 
eurą anksčiau nei Lietuva. Vien 
ką liudijo tuo metu padažnėję 
latvių vizitai apsipirkti į Lietu-
vos pasienio miestus, kaip kad 
dabar lietuvių kelionės į Lenkiją? 
Ne dėl pagerėjusio gyvenimo, 
akivaizdu.

Daug kas įvedant eurą pro-

gnozavo, kad perkamoji galia 
smarkiai mažės, pagal perkamą-
ją galią euras taps lygus litui, o 
ne 3,45 lito. Tuo metu tai iš tiesų 
atrodė pernelyg radikalūs, gal 
net kvailai skambantys perspė-
jimai. Kai interneto žvaigžde 
vadinama Monika Šalčiūtė, prieš 
įvedant eurą, laidoje pas žurna-
listą Andrių Tapiną įvardino, kad 
jei laimėtų kokių 30 tūkstančių 
eurų, skubėtų juos investuoti, nes 
„dabar ta suma būtų didesnės 
vertės, nes vėliau euras bus lygus 
su litu“, - iš jos tyčiojosi visi, kas 
netingėjo arba tikėjo tuo, ką ža-
dėjo valdžia. Žvelgiant dabar jau 
akivaizdu, jog ji buvo teisi, arba 
buvo labai arti tiesos. Kalbėti 
apie patyčias, kurios sklido iš 
visų kampų, net neverta, patyčių 
kultūra, kuri gali būti labai 
naudingai išnaudojama žlug-
dant „netinkamas“ nuomones, 
turėtų būti atskira tema. Buvo 
teigiančių, 
kad patyčios 
buvo viena iš 
priežasčių, 
kodėl iš vie-
šojo politinio 
gyvenimo 
pasitraukė 
intelektualai. Taip, ši sistema 
ištobulinta ir kartais galima net 
įtarti, jog ji koordinuojama. 

Drastiško kainų kilimo įvedus 
euro nemato turbūt tik koks 
statistikos departamentas, kurio 
pateikiami duomenys dažnai 
kelia klausimą, kaip gali būti  
nuostabi statistika, jei kainos 
parduotuvėse, o ypač paslaugos, 
akivaizdžiai smarkiai brango? 
Kita vertus, žinant, jog statistika 
skaičiuojama vertinant tik tam 
tikrų prekių ar paslaugų krepšelį, 
visada tuo galima žaisti. Kita 
vertus, kai oficialiai pripažįstama 
itin maža infliacija, nekyla būti-
nybės didinti pensijų ar pašalpų, 
juk kam – kainos daugiau ar 
mažiau stabilios, pragyvenimas 
„nebrangsta“. 

Iš vardintų euro įvedimo priva-
lumų turbūt nė vienas tiesiogiai 
nežadėjo, jog eilinių darbuotojų 
ar pensininkų pajamos pagal 
perkamąją galią bent liks tos 
pačios. Visi argumentai buvo 
globalizaciniai, kalbėta apie tai, 
kad nereikės keisti valiutos ir 
valstybė galės skolintis pigiau, 
kad valstybė ar verslas sutaupys 
pinigų. Taip pat kartota mantrelė 
apie didesnį patrauklumą inves-
tuotojams, nors jau dabar galima 
išgirsti, kad Lietuva tampa per 
brangi šalis kurti darbo vietas, 
kad jau reikia įsivežti imigrantus, 
kurie dirbtų pigiau už lietuvius. 
Išeitų, kad ir tos mistinės inves-
ticijos gyventojams nieko gero 
nežada. Net atvirkščiai – kuo 
toliau, tuo daugiau gyventojų pa-
sirenka emigruoti, mąstai seniai 
pasiekė kritinį lygmenį, tiesiog 
nebėra į ką investuoti, gal tik į 
žemės ūkį. 

Valdžia giriasi, 
kad šalyje po 
euro įvedimo 
kyla atlyginimai? 
Bet gal reikėtų 
sakyti iki galo – 
kyla nedaugeliui, 
o ir tas statisti-

nis kilimas greičiausiai labiau 
sąlygotas privalomo minimalaus 
atlyginimo padidinimu. Jei 
minimalaus atlyginimo padidi-
nimas stipriai paveikė statistiką, 
tai tik dar kartą patvirtina, kad 
realiai ekonominė padėtis šalyje 
bloga. Neišvengiamai ateisianti 
kita ekonominė krizė vėl bus itin 
skausminga, gal net skausmin-
gesnė už paskutiniąją.

Tad ar euro įvedimas iš tiesų 
atitiko eilinių žmonių interesus? 
Tačiau ar kas apie tai galvoja? 
Net „valstiečiai“, į Seimą išrinkti 
daugiausia kairiųjų balsais, kaip 
ir visos iki šiol buvusios valdžioje 
partijos, ekonominiais klausimais 
virto eiliniais neoliberalais.

Kiek į valdžią pakliūnančios 
partijos įgyvendina rinkėjų, o ne 

neaišku kieno interesus? Vienas iš 
pirmojo mitingo 1987 metais prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje, kuriame buvo pasmerk-
tas Molotovo- Ribentropo paktas, 
organizatorių Petras Cidzikas 
šiemetiniame minėjime rėžė 
aštriai: „Ne Vladimiras Putinas 
mums pavojingiausias. Mūsų 
valdžioje – pilna išdavikų. Tai 
išdavikų valdžia <...> Genocido 
tyrimų centras buvo paskelbęs, 
kad liustraciją dėl bendradar-
biavimo su KGB turi pereiti apie 
120 tūkstančių Lietuvos gyven-
tojų. Paskaičiuokime, kiek daug 
tikimybių, kad jie užima svarbius 
postus, o ką valdžios padarė su 
Lietuva – baisu, emigravo dešim-
tys tūkstančių“, - disidentą citavo 
portalas lrytas.lt.  
„Nė ra nė vie nos par ti jos Lie tu-
vo je, ku ri tu rė tų bent iš to lo ką 
nors pa na šaus į po li ti nę Lie tu vos 
vi zi ją – kas yra lie tu vių tau ta ir 
vals ty bė, ko ji tu ri siek ti. Lie tu vos 
ne lai mė yra tai, kad ją be veik 30 
me tų val do va di na mie ji pra ktiš ki 
žmo nės su kur mio aki ra čiu.

Kaip vei kia Eu ro pa? Dau gy bę 
me tų prieš „Bre xit“ ga lin giau si 
Ang li jos uni ver si te tai skai čia vo 
Eu ro pos Są jun gos rai dos sce na-
ri jų. Ką vei kė mū sų va di na mie ji 
po li ti kai? Kai bu vo pa siū ly ta 
įsi ves ti eu rą, bu vo sa ko ma, kad 
žmo nės bus pa vers ti skur džiais, 
nes, ži nant kai ku rių vals ty bių 
sko las, rei kė jo, kad bū tų jas dau-
giau den gian čių jų. Tuo tar pu Do-
nal das Tus kas, bū da mas Len ki jos 
prem je ru, pa sa kė, kad Len ki ja 
eu ro neį si ves. O kai jį iš rin ko į 
aukš tą po stą Eu ro pos Są jun go je, 
jis at vy ko į Lie tu vą ir pa svei-
ki no mus su eu ro įve di mu. Mes 
net ne be su vo kia me, iki kiek mes 
esa me smu kę mo ra liai, po li tiš kai, 
in te lek tua liai“, - ne mažiau aš-
trią nuomonę gyventojų interesų 
ignoravimu skrastas.lt portale 
išsakė Sąjūdžio iniciatyvinės gru-
pės narys, filosofas, profesorius 
Vytautas Radžvilas. 

(Atkelta iš 1 p.)
Vyriausybė verčia miškininkų 

šeimą skirtis

Per ministro susitikimą su 
Anykščių miškininkais išgirdome, 
kad netrukus Mikierių girininkas 
Laimis Trumpickas bei jo pava-
duotoja ir žmona Daina Trum-
pickienė privalės priimti esminį 
sprendimą - arba vienas iš šeimos 
narių privalo išeiti iš darbo, arba 
jiedu turi skirtis.

Vadovaujantis aplinkos ministro 
įsakymu, kuris remiasi Vyriausy-
bės nutarimu, šeimos nariai negali 
būti vienas kitam tiesiogiai paval-

dūs.
VĮ „Anykščių urėdija“ vyriau-

siasis miškininkas Kęstutis Bilbo-
kas, o ir pats L. Trumpickas, minis-
trui aiškino, kad jaunos miškininkų 
poros į atokias girininkijas važiavo 
ne galvodamos apie būsimą „ne-
potizmą“, o todėl, kad buvo kvie-
čiamos ir skatinamos. Ministras 
tikino, kad problemą supratęs ir 
bandys įtikinti Vyriausybę atšaukti 
nutarimą.

Metų pradžioje darbo 
neteks tik urėdai

K. Navickas pranešė, kad po 

Miškininkai darbus išsaugos. Kol kas...

Reformuojami miškininkai susitikime su ministru buvo orūs, jo kalbos klausėsi nedemonstruodami 
emocijų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Naujųjų metų bus likviduota Ge-
neralinė miškų urėdija, o vietoje 
jos bus įkurta VĮ Valstybinė miškų 
urėdija. 40 dabar veikiančių miškų 
urėdijų bus reorganizuotos į 26 fi-
lialus, kurie neturės savarankiškų 
įmonių statusų. Vienas filialas bus 
sutvertas iš Utenos ir Anykščių 
urėdijų. Anykščių urėdija gerokai 
didesnė nei Utenos, tačiau minis-
tras neatskleidė, kuriame mieste 
bus filialo kontora.

Pasak Aplinkos ministro, 2018 
metų pradžioje darbus išsaugos 
visi miškininkai, išskyrus urėdus. 
Tačiau jis neigė viešoje erdvė-
je pasirodžiusią informaciją, kad 

urėdams bus negalima įsidarbinti 
valstybinėje miškų sistemoje. „Fi-
lialų vadovai bus skiriami po kon-
kursų, urėdai šiuose konkursuose 
galės dalyvauti“, - aiškino minis-
tras. Kadencijų ribojimas tapti fi-
lialų vadovais buvusiems urėdams 
netrukdys - filialo vadovas nėra 
įmonės vadovas.   

„Emocinis laukas dėl pertvarkos 
buvo įkaitęs, bet judame į priekį“, 
- apie urėdijų reformą kalbėjo mi-
nistras. Pasak jo, po pertvarkos iš-
liks toks pats girininkijų skaičius. 
„Gerus specialistus bandysime 
vilioti į centrinį padalinį/.../ Dar-
bo tikrai bus visiems”, - apie geras 
miškininkų perspektyvas kalbėjo 
aplinkos ministras K. Navickas. 
Tačiau jis pripažino, jog miškinin-
kų stabilumas tęsis neilgai - 2018-
aisiais bus peržiūrimi etatai. Iš 
auditorijos paklaustas, kas atsa-
kys, jeigu reforma nepasiteisins, 
ministras sakė: „Mes prisiimame 
riziką už sėkmę./.../Turime baltą 
lapą - subraižysime, kad visiems 
būtų gerai.“ 

Centrinę VĮ Valstybinė miškų 
urėdija būstinę ketinama įkurti 
Panevėžio rajono Katinų gyven-
vietėje. Pasak ministro, iki Katinų 
iš Vilniaus galima nuvažiuoti per 
valandą „laikantis kelių eismo tai-
syklių“. 

...„valstiečiai“, į Seimą 
išrinkti daugiausia kairiųjų 
balsais, ekonominiais klau-
simais virto eiliniais neoli-
beralais..

Ispaniškai. Rugsėjo 14 dieną 
Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, 
bus pristatytas Antano Baranaus-
ko poemos „Anykščių šilelis“ 
vertimas į ispanų kalbą. Prista-
tyme dalyvaus vertėja Carmen 
Caro, Ispanijos Karalystės am-
basadorius Emilio Fernández-
Castaño, o vakarą ves Dalia Ci-
dzikaitė.

Paroda. Debeikių kultūros 
namuose vyksta Rimanto Dicha-
vičiaus paroda ,,Tautos LAIS-
VĖ - sparnai gyvenimui, tiesos 
žodžiui, kūrybai”. Joje demons-
truojami fotoalbumo „Lais-
vės paženklinti“, kurį parengė 
R.Dichavičius, puslapiai.  

Partizanai. Šeštadienį Traki-
niuose (Kurklių sen.) vyks tradi-
cinis partizanų pagerbimo rengi-
nys. Jame vyks diskusijos, knygų 
pristatymai, filmų peržiūros, Dei-
vio Norvilo koncertas. Renginio 
pradžia - 11 valandą. 

Parduoda. Anykščių sina-
goga neįgavo naujo gyvenimo. 
Pakeitusi kelis šeimininkus, ji 
vėl parduodama. Paskutinis jos 
savininkas Erikas Druskinas, 
matyt, prarado viltį ją atgaivin-
ti, tad sinagogą galima pirkti. 
Buvusi sinagoga S. Daukanto 
g., Anykščių mieste, kurios ben-
dras plotas 228,68 kv. m, parda-
vinėjama už 54 500 eurų. Pas-
tate yra šešios didelės patalpos, 
mansarda. Šildymas vietinis, yra 
įvestas miesto vandentiekis ir 
kanalizacija, elektra. Priklauso 
ūkinis pastatas ir 0,1144 ha že-
mės sklypas. 

Jubiliejus. Rugsėjo 1-ąją 
sukako metai, kai į Anykščių 
A. Baranausko ir A. Žukaus-
ko - Vienuolio memorialinio 
muziejaus internetinio pusla-
pio naujai atvertą skyrelį buvo 
patalpinta pirmoji serijos „Sto-
ties viršininko istorijos“ žinutė. 
Apie tai pranešė muziejininkas 
Raimondas Guobis. Per metus 
„viršininko“ skilties skaitytojai 
galėjo pasimėgauti net 158 is-
torijomis.

Gyvūnai. Anykščių jaunimo 
atstovai žada kreiptis į rajono va-
dovus, kad mieste būtų įrengtos 
specialios būdelės beglobiams 
gyvūnams.

Pasiūlymas. Rajono Tarybos 
nariai savivaldybės administraci-
jai pateikė savo pasiūlymus, ko-
kius klausimus reikėtų svarstyti 
antrąjį šių metų pusmetį. Vienas 
iš rajono Tarybos nario Arūno Li-
ogės siūlymų – parengti progra-
mą šaligatvių įrengimui Anykš-
čiuose ir rajono gyvenvietėse.

Neįgalieji. Anykščių ligoni-
nė ruošiasi įgyvendinti projektą 
,,Sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerinimas neįga-
liesiems VšĮ Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninėje“. Už 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
lėšas numatoma pritaikyti ligo-
ninės infrastruktūrą patogesniam 
neįgaliųjų judėjimui.

Leidimas. Rajono Tarybos 
sprendimu Anykščių socialinės 
globos namams leista padengti 
trinkelėmis Svėdasų senelių glo-
bos namų filialo aikštelės dalį.
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Mokyklos dalyvauja 
tarptautiniuose projektuose

Šiais metais Anykščių J. Biliū-
no gimnazija laimėjo finansavimą 
dviem tarptautiniams projektams: 
„Robotikai ribų nėra“ ir „Mate-
matikos ir anglų kalbos žinių ge-
rinimas, pasitelkiant bendraamžių 
pagalbos vieni kitiems modelį“. 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazija laimėjo dotaciją 
konkurse darbuotojų mobilumui 
organizuoti; Antano Vienuolio 
progimnazija laimėjo finansa-
vimą projektui „Mokinių kriti-
nio mąstymo ugdymas su TOC 
(Apribojimų teorijos) įrankiais, 
„Skaitmeninių gebėjimų ugdymo 
ir mokymo tobulinimas“, „Moky-
kla ir tėvai – partnerystė tvariam 
švietimui“.

Naujovės ir gamtos mokslų sri-
tyje: pagal Europos sąjungos fon-
dų investicijų projektą „Mokyklų 
aprūpinimas gamtos ir techno-
logijų mokslų priemonėmis“ jau 
vyksta pasirengiamieji darbai pa-
gal nustatytus kriterijus atrinktose 
penkiose Anykščių rajono moky-
klose. A. Vienuolio progimnazija, 
A. Baranausko pagrindinė moky-
kla, Troškūnų K. Inčiūros gimna-

zija, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija, Kavarsko pagrindinė 
mokykla-daugiafunkcis centras 
2017–2018 m. m. bus aprūpintos 
naujomis gamtos ir technologinių 
mokslų mokymosi priemonėmis. 
Jono Biliūno gimnazijoje įrengta 
nauja kompiuterinė gamtos moks-
lų klasė. 

Mokinių neformalusis 
švietimas ir laisvalaikis 

Anykščių rajono savivaldybė 
didelį dėmesį skyrė mokinių už-
imtumui vasarą. Buvo organizuo-
tos 4 vaikų vasaros stovyklos po 
5–8 dienas. Stovyklose dalyvavo 
apie 50–60 vaikų.

Rajono savivaldybė prisidėjo ir 
prie svajonės išsipildymo respu-
blikinės iniciatyvos „Pasveikink 
jūrą Palangoje“ ir šioje socialinėje 
akcijoje dalyvavusią Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
mokinių grupę nudžiugino nemo-
kama kelione į pajūrį. 

Viešintų pagrindinės-mokyklos 
bendruomenė už kūrybingai or-
ganizuotą vaikų užimtumą atos-
togų metu šalies lygmens projekte 
,,Atverk duris vasarai“ tapo akty-
viausių ir įdomiausių užsiėmimų 

organizatore ir apdovanota kelio-
ne į vieną moderniausių Europoje 
technologijų muziejų – Koperniko 
mokslo centrą, esantį Varšuvoje. 

2017 metais Anykščių rajono 
savivaldybė vykdo 13 neforma-
liojo vaikų švietimo teikėjų 16 
akredituotų programų, kuriose 
vidutiniškai užimti 554 vaikai. 
Mokinių mėgiamiausios ir po-
puliariausios programos, kurio-
se dalyvauja maksimalus vaikų 
skaičius, yra „Mokinių fizinis už-
imtumas Anykščių baseine „Ban-
genis“, „Karatė sportas, sveikas 
gyvenimo būdas“, „Pilietinio ug-
dymo programa Anykščių krašto 
jaunimui“ bei „Žaisminga joga 
vaikams“. 

Motyvacijai stiprinti

Savivaldybė stengiasi mokinius 
motyvuoti siekti geriausių rezul-
tatų. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 
savivaldybė surado lėšų kasmet 
skirti ir mokėti 76 Eur dydžio 
stipendijas 5 rajono geriausiai be-
simokiusiems abiturientams, įsto-
jusiems į aukštąsias mokyklas. 
Per I ir II ketvirčius savivaldybė 
premijomis už aukštus sportinius 
pasiekimus paskatino 20 rajono 

Anykščių rajono mokyklos naujuosius mokslo metus pasitinka atsinaujinusios: vienos gali pasigirti pra-
dėjusios vykdyti tarptautinius projektus, kitos – atsinaujinusia mokymo baze, sutvarkytomis patalpomis.

Apsilankęs A. Baranausko mokykloje, kurioje buvo pristatyta 3D klasė, rajono meras Kęstutis Tubis 
džiaugėsi, jog kalbant apie mokyklų inovatyvumą, nyksta riba tarp periferijos ir didmiesčių. 

Anykščių mokyklos priima modernėjančio pasaulio iššūkius
sportininkų ir 6 jų trenerius, 10 
sportininkų gavo 1–3 BSI dydžio 
stipendijas (3 952 Eur). 

Stengiamasi motyvuoti ne tik 
mokinius, bet ir mokytojus. Sie-
kiant įvertinti rajono mokytojų 
veiklos rezultatus ir skatinti juos 
kūrybinei iniciatyvai nuo šių metų 
planuojami savivaldybės Metų 
Mokytojo rinkimai, savivaldybės 
biudžete numatytos lėšos Metų 
mokytojo premijai skirti. 

Mokinių mažėjimas 
stabilizavosi

Planuojama, jog šiais metais į 
Anykščių rajono mokyklas ateis 
531 ikimokyklinukas (pernai – 
500). Priešmokyklinio ugdymo 
programą turėtų lankyti 132 prieš-
mokyklinukai. 

Atsižvelgiant į tėvų pageidavi-
mus ir poreikius savivaldybė sten-
giasi sudaryti sąlygas vaikams 
ugdyti artimiausioje aplinkoje. 
2016–2017 m. m. Svėdasų Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriuje 
atnaujintos patalpos, atidaryta 
nauja lopšelio grupė, kurią lankė 
12 vaikų. Nuo rugsėjo 1-ios, at-
sižvelgiant į tėvų prašymus, su-
remontavus patalpas, planuojama 
naują lopšelinukų grupę atidaryti 
Anykščių miesto vaikų lopšelyje-
darželyje ,, Žiogelis“. 

Deja, mokinių skaičius, kaip ir 
kasmet, mažėja. Planuojama, kad 
į mokyklas ateis 2 195 mokiniai, 
92 mažiau negu pernai. Galima 
pasidžiaugti, kad stabilizavosi 
mažėjimas (ankstesniais metais 
kasmet sumažėdavo apie 150 mo-
kinių). Žada ateiti 170 pirmokų 
(pernai – 138). 

Pradės dirbti nauji mokytojai

Mokytojų kaita rajono moky-

klose nėra didelė, ji dažniausiai 
vyksta dėl subjektyvių priežas-
čių. Šiais mokslo metais bene la-
biausiai atsinaujins neformaliojo 
švietimo įstaigos: Muzikos mo-
kykloje pradės dirbti saksofono, 
fleitos ir fortepijono mokytojai, 
jaunieji specialistai, o į Kūrybos 
ir dailės mokyklą ateis dirbti dai-
lininkas grafikas. 

Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje-daugiafunkciniame centre – 
įdarbinta jaunoji specialistė, infor-
macinių technologijų mokytoja, 
Svėdasų gimnazijoje dirbs nauja 
fizikos mokytoja, Traupio pagrin-
dinėje mokykloje – nauji geogra-
fijos ir chemijos mokytojai.

Pildosi mokymosi bazė

Kaip ir kiekvienais metais, 
pagal galimybes vykdomas mo-
kyklų materialinės bazės atnau-
jinimas. Savivaldybės lėšomis 
atlikta nemaža remonto darbų. 
Suremontuoti ar atnaujinti De-
beikių pagrindinės, Viešintų pa-
grindinės mokyklos, Baranausko 
pagrindinės mokyklos, Anykš-
čių lopšelių-darželių ,,Žilvitis“, 
,,Žiogelis“, ,,Spindulėlis“, A. 
Vienuolio progimnazijos, Anykš-
čių švietimo pagalbos tarnybos,  
Anykščių muzikos mokyklos, J. 
Biliūno gimnazijos, Kavarsko 
pagrindinės mokyklos-daugia-
funkcio centro atskiri pastatai ar 
patalpos. Miesto stadione įreng-
tos 3 lauko teniso aikštelės. 

Savivaldybė, kaip ir kasmet, 
2017 m. teikė paraiškas Švieti-
mo ir mokslo ministerijai 4 gel-
toniesiems autobusams gauti. 
Gauti du „Mercedes-Benz Sprin-
ter 514CDI“ 19 vietų autobusai, 
kurie paskirti Anykščių vaikų 
lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ ir 
A. Baranausko pagrindinei mo-
kyklai.

„Apsaugok mane“
Aštuoniolika metų – tokią sukaktį šiemet švenčia viena didžiausių 

saugaus eismo akcijų Lietuvoje „Apsaugok mane“. Kaip ir kasmet, jos 
iniciatorė bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Anykščių rajono 
savivaldybe artėjant rudeniui kviečia visus eismo dalyvius keliuose 
būti itin budrius ir ypač saugoti vaikus, vėl sugrįžtančius į mokyklas.

Prie mokyklų esančios perėjos jau paženklintos ryškiu „Apsaugok 
mane“ ženklu, kurį atpažįsta didžioji dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų. 
Ramiau jaustis galės ir vaikų tėvai – „Lietuvos draudimas“ rugsėjo 
mėnesį kiekvienam moksleiviui dovanoja 5 tūkst. eurų draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų kelyje.

 O būtų didžiausia laimė, kad 
baigiantis mokslo metams jus 
apimtų liūdesys, kad taip greitai 
jie prabėgo...“

Direktorė R. Drūsienė skiria-
muosius ženklus įteikė gimna-
zijos prezidentui Šarūnui Grigo-
niui. „Visus 10 metų mokykloje 
rugsėjo 1-oji man asocijuojasi 
ne su vėl laukiančiais rašinėliais, 
kontroliniais ar namų darbais. 

Apie tai galvoju rugsėjo 2-ąją. 
O šią dieną man smagiausia pa-
matyti beveik visą vasarą nema-
tytus klasiokus, draugus, pasi-
kalbėti apie praleistą vasarą ir, 
žinoma, pasiskųsti, kad tingisi 
mokytis. O svarbiausia sau pasi-
žadėti, kad jau šiais metais tikrai 
mokysiuosi. Mes su mokyklos 
parlamentu stengsimės pateisinti 
jūsų viltis. Bus smagu“, – kalbė-

jo Š. Grigonis. 
Gimnazijos bendruomenę 

sveikino ir Švietimo skyriaus 
vedėja V. Dičiūnaitė. 

„Viena jūsų gimnazistė pasa-
kė, kad mus ugdo aplinka. O aš 
norėčiau jums palinkėti kaupti, 
taupyti dvasinę jėgą, kuri padė-
tų įveikti visus sunkumus. Mano 
manymu, labai svarbu ta vidi-
nė jėga, nes tikrasis gyvenimas 
vyksta mumyse, taip, kaip mes 
tą gyvenimą priimam. Japonų 
patarlė teigia, jog laimi tas kon-
kurentas, kuris ištveria pusva-
landį daugiau negu kitas. Ištver-
mės jums ir stiprybės“, – kalbėjo 
vedėja.

Skambant dainininko Marijaus 
Mikutavičiaus dainai, J.Biliūno 
gimnazijos gimnazistai grįžo at-
gal į mokyklą, kur jų laukė pir-
moji pamoka.  

Rugsėjo 1-osios šventė vyko ir miesto parke. Susirinkusiuosius linksmino Anykščių vaikų lopšelio-
daželio „Eglutė“ mažosios šokėjos (vad. Gražina Stašienė).

Prieš kimbant į mokslus Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazijos mokiniai galėjo pasistiprinti 
obuoliais.                   Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Savo mokinių per vasarą išsiilgo Anykščių A. Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių 
mokytoja Elena Bražiūnienė.

Mokyklose nuaidėjo rugsėjo 1-osios skambutis
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Muziejaus pradininkė – 
provizorė 

Katinų muziejus šiemet at-
šventė 27-ąjį gimtadienį – ofici-
aliai jis įkurtas 1990 m. gegužės 
17 d. Muziejus atsirado todėl, 
kad jo įkūrėja, beje, visą gyve-
nimą dirbusi provizore, jo siela 
ir didžiulė katinų mylėtoja Van-
da Kavaliauskienė savo bute jau 
nebesutalpino kolekcijos ekspo-
natų. 

V. Kavaliauskienė prieš šeše-
rius metus iškeliavo į Amžinybę, 
tačiau jos pradėtas darbas tęsia-
mas iki šiol ir, pasak dabartinės 
direktorės E. Daukšienės, yra 
daugybė idėjų, kaip tą muziejų 

patobulinti, sukurti naujų eduka-
cinių veiklų, pritraukti kuo dau-
giau lankytojų. 

„Vaikai labai džiaugiasi atėję į 
muziejų, kuriame eksponatai ne 
tik po stiklu sudėti ir šiukštu ne-
galima jų liesti, bet labiausiai jų 
akys spindi džiaugsmu pamačius 
po muziejų vaikštančius pūkuo-
tus keturkojus. šiuo metu direk-
toriaus pareigas eina katinas Per-
las, jo pavaduotoja yra Mildutė, 
o sekretore dirba Meilutė. Na, 
o mes – tik biudžetiniai tarnai 
šio muziejaus, nelabai turintys 
žodį“, – juokavo E. Daukšienė. 

Nors muziejaus įkūrėjos V. 
Kavaliauskienės jau nėra, jos 
garbei muziejus oficialiai va-

Ne raudonas kilimas ir ne nuobodžios pilkos trinkelės veda į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą, 
kur įsikūręs Katinų muziejus. Į jį veda keliukas, nupėduotas spalvotų letenėlių, o prie pat durų stovi 
skulptūra, neleidžianti suabejoti, ką pamatysi pravėręs šios įstaigos duris. 

Apie Katinų muziejų, jo istoriją, eksponatus ir keturkojus „viršininkus“ „Anykštai“ pasakojo šio 
muziejaus direktorė Ernesta Daukšienė.

muziejaus lankytojams įdomūs ne tik 
čia esantys eksponatai, bet ir darbuo-
tojų pasakojimai apie kates, mat šie 
gyvūnai ne tik kad skirtingai vaiz-
duojami įvairiose pasaulio šalyse, bet 
ir reiškia ne tą patį. Kartu su bėgan-
čiu laiku keitėsi ir pasaulio požiūris į 
šiuos minkštus keturkojus gyvūnus. 

Pirmieji kačių atvaizdai rasti Egip-
te, jų amžius siekia 1800 m. pr. Kr., 

dinasi Vandos Kavaliauskienės 
Katinų muziejus.

Eksponatai iš viso pasaulio

Pasak pašnekovės, V. Kavaliaus-
kienė Šiauliuose buvo gerai pažįs-
tama daugeliui, o pirmoji jos meilę 
katėms „atkapstė“ kolegė, kai 1962 
m. iš Lenkijos jai parvežė mažą juodą 
medinį katinėlį. Teisybės dėlei reikia 
pasakyti, kad V. Kavaliauskienė nuo 
pat vaikystės augo su katinais, labai 
juos mylėjo, kaip, beje, ir savo šune-
lį Kudlių. Tačiau meilė katėms buvo 
stipresnė. 

Visa kolekcija ir prasidėjo nuo to 
juodo medinio katinėlio. 

2010 m. spalio 18 d. Katinų mu-
ziejuje vyko iškilmingas eksponatų 
perdavimas. Muziejaus įkūrėja V. 
Kavaliauskienė perdavė ilgus dešim-
tmečius rinktus ir puoselėtus muzie-
jaus eksponatus Šiaulių miesto savi-
valdybės nuosavybėn, iš viso 3 899 
vienetus. Dabar tų eksponatų yra per 
5 tūkstančius, o kur dar galybė eilė-
raščių apie katinus, kurie nėra ekspo-
nuojami dėl vietos stokos. 

Katinų muziejus  - unikalus tokio 
tipo muziejus visame Pabaltijyje. 
Čia galima pamatyti kačių statulėles, 
paveikslus, atvirukus, pašto ženklus, 
indus, žaislus, knygas...

Eksponatai į muziejų atkeliavo iš 
viso pasaulio: Anglijos, JAV, Kana-
dos, Korėjos, Tailando, Kubos, Afri-
kos šalių ir, žinoma, Lietuvos.

Tiesą sakant, šio muziejaus paslap-
tis – ne vien eksponatai. Katės yra 
visur, kur bepažiūrėsi. Jos ant sienų, 
langų vitražuose, laiptų turėkluose, 
šviestuvuose, kėdėse. Net laiką rodo 
katinas.

Katinėliai sukurti iš porceliano, gin-
taro, molio, krištolo, metalo, akmens, 
medžio, popieriaus ir t.t.

Egiptiečiai dievino kates

Dabartinė muziejaus direktorė E. 
Daukšienė teigia, jog mažiesiems 

o seniausi kačių kapai rasti ten pat, 
datuojami 1500 m. pr. Kr. Įdomu, kad 
iššifravus senovės egiptiečių hiero-
glifus paaiškėjo, jog žodį „katė“ tar-
davo kaip „mau“ arba „miu“. Katės 
senovės Egipte buvo labai saugomos 
ir garbinamos (jų dar buvo nedaug), 
žmonės, pasikėsinę į šio keturkojo 
gyvybę, patys buvo baudžiami mir-
timi.

Katinų muziejui vadovauja katinai 

Pirmasis provizorės, muziejaus pradininkės Vandos Kavaliaus-
kienės lauktuvių iš Lenkijos atvežtas juodas medinis katinėlis. 
Jis tapo pirmuoju kolekcijos katinu.

Į Šiaulių gamtininkų stotį, po kurios stogu įsikūręs ir Katinų 
muziejus, veda stilizuota katiniška skulptūra.

Du direktoriai – „oficialiai“ muziejui vadovauja katinas Perlas, juridiškai – Ernesta Daukšienė. 
Moteris juokauja, kad darbuotojai šiame muziejuje „paklūsta“ keturkojams vadovams. 

Nuolat reikaluose „paskendusi“ muziejaus vadovybė – direkto-
rius Perlas ir jo pavaduotoja Mildutė (priekyje).
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
7.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Premjera. Mažasis princas. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.  
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Premjera. Šunų ABC 3. 
12.45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnai nepritapėliai (subtitruo-
ta). 
13.40 Mis Marpl 3/3 s. 
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Premjera. Audrys.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“.  
22.00 Premjera. Labas, čia aš. 
N-7.  
23.25 Mumija. N-14.  
1.30 Šunų ABC 3 (kart.). 
2.15 Pasaulio dokumentika.  
3.10 Klausimėlis.lt.  
3.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
3.50 Savaitė.  
4.45 Folkšokas 2017. 1 d. (kart.). 

 
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“. 10.00 
KINO PUSRYČIAI „16 norų“. 
11.50 „Ko nori mergina. N-7.  
14.00 „Nepėsčias Džo“. N-7.  
16.05 „Pričiupom!“.  
16.35 Superaudra Sietle. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto.  
20.35 PREMJERA 
„Nepaprastas Žmogus-Voras 
2“. N-7.  
23.25 „Per plauką nuo pražū-
ties“. N14.  
1.25 „Tūkstantis žodžių“. N-7.

 
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 „Barbė ir slaptosios 
durys“. 
12.35 „Nematoma sesuo“. N-7. 
14.10 „Žiurkių lenktynės“. N-7. 
16.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Slovėnija - 
Graikija“. Tiesioginė transliacija. 
18.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
18.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - Italija“. 
Tiesioginė transliacija. 
19.20 „Rungtynių pertraukoje - 

Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
19.35 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - Italija“. 
Tiesioginė transliacija. 
20.25 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
20.30 „TV3 žinios“.  
21.30 „Karibų piratai. ‘Juodojo 
perlo’ užkeikimas“. N-7. 
0.20 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija - Izraelis“.  
2.00 „Lemtingas posūkis 5“. S.

 
06.30 Baltijos galiūnų čempiona-
to finalas Radviliškis (k). 2017 m.  
07.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
08.30 Tauro ragas. N-7.  
09.00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas Kaunas. 2017 m.  
10.05 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
10.35 „Gyvybės galia“.  
11.50 „Pragaro katytė“.  
13.00 „Viena už visus“. N-7.  
13.35 Sveikinimai.  
15.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
16.10 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 „44-as skyrius“. N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
21.50 Šeimos albumas. 
Rugpjūtis. N14.  
00.10 „Kortų namelis. N14.  
03.25 Goblinas. 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 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.05 „Širdele mano“. N-7 
17.05 „Akloji“.  
18.15 „Būrėja“.   
18.50 TV1 KOMEDIJA 
Žandaras iš San Tropezo. N-7. 
1964 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Snaiperio 
lizas. N14.  
23.10 Po merginų sijonais. N14.  
01.15 „Detektyvė Rizoli“. N-7. 
02.00 „Nebylus liudijimas“. N14.  
03.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
04.40 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos patriotai.  
7.15 Anapus čia ir dabar.  
8.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
8.30 Euromaxx.  
9.00 Premjera. Erdvės menas. 
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. 
10.00 Tikri vyrai.  
10.45 Kristupo vasaros festivalis 
2017.  
12.10 „Dainuojame Tėvynei ir 
Laisvei“.  
14.10 Mūsų miesteliai. Paberžė.  
15.00 Mažesnieji broliai.  
15.30 Linija, spalva, forma.  
16.00 Nacionalinis turtas. 
16.30 Durys atsidaro.  
17.00 Bėdų turgus.  
17.40 Paskutinis užrašas. 
18.30 Premjera. Ukrainos 
šerifai. 
19.30 Klauskite daktaro.  
20.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  

21.05 Jubiliejinis dešimtmečio 
koncertas.  
22.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Mūsų miesteliai. Paberžė.  
0.50 Nes man tai rūpi.  
1.35 Kauno bigbendo 25-mečio 
jubiliejinis koncertas.  
3.25 Durys atsidaro.  
3.40 Paskutinis. 
4.30 Atspindžiai.  
5.00 Durys atsidaro.  
5.30 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).  
20.15 KK2 (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
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 „6 kadrai“. N-7. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.). 
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Sunkiausios profesijos 
pasaulyje“.   
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 Italijos prizo 
lenktynės“.  
21.40 „TV3 žinios“.  
22.40 „Vikingai“. N-14. 
23.40 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14.

 
07.25 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Laukinė Australija“. 
10.35 Ekovizija. 
10.45 Vera. N-7. 
12.45 „Moterų daktaras“. N-7. 
13.50 „Krokodilų koledžas“.  
14.30 Marijampolės mero 
rinkimai. 
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.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudystės“. 
N-7. 
01.40 Vera. N-7. 
03.15 „Moterų daktaras“. N-7. 
04.00 „Šetlando žmogžudystės“. 
N-7. 
05.55 „Laukinė Australija“. 
06.15 „24/7“.

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.  
21.29 Loterija „Jėga“.  
21.30 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Slovėnija - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Slovėnijos.  
23.55 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14.  
1.05 Gimę tą pačią dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Beatos virtuvė.  
4.05 Audrys.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „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.  
12.35 Nuo... Iki.... 
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 NAUJAS SEZONAS 24 
valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 NAUJAS SEZONAS 
KK2. N-7.  
20.00 „PREMJERA Meilė gydo“. 
20.55 NAUJAS SEZONAS 
Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
„Šoklys“. N-7.  
0.15 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.10 „Judantis objektas“. N-7.  
2.00 „Per plauką nuo pražūties“. 
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 NAUJAS SEZONAS „TV 
Pagalba“. N-7. 
17.45 NAUJAS SEZONAS „TV 
Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 NAUJAS SEZONAS 
„Bruto ir Neto“. N-7. 
20.30 NAUJAS SEZONAS 
„Moterys meluoja geriau“. N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 „Kietas bičas“. N-14. 

0.15 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Serbija - Turkija“. 
Vaizdo įrašas. 
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 - žmogžudystė“.  
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 Tamsiausia valanda. N14.  
22.45 Šeimos albumas. 
Rugpjūtis. N14.  
1.00 „Kortų namelis“. N14.  
2.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.25 „Gyvybės galia“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „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 „Velvet“. N-7.  
22.30 „Ponia Dila“. N-7.  
0.55 „Auklė“. 
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
4.05 „Nebylus liudijimas“. N14. 
 

 Kultūros 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
6.50 ARTi.  
7.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
8.00 Mūsų miesteliai.  
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Kormoranai.  
13.05 Kristupo vasaros festivalis 
2017. Atidarymo koncertas „Metų 
laikai“.  
14.25 ARTi.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Euromaxx.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 LRT Kultūros akademija.  

21.10 Premjera. Kiotas.  
22.00 Giminės.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynių apžvalga. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXI Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalis. „ 
2.00 Šlovės dienos. N-7.  
2.45 Giminės.  
4.25 Mažesnieji broliai.  
5.00 Panorama.  

  
6.00 Autopilotas (k).
6.30 Pasienio sargyba. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Bus visko (k).  
9.30 Žinios. 
10.30 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 kam-
peliai“.  
9.30 CSI Majamis. N-7 
10.30 Naujokė. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  

12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.00 6 kadrai N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Pelkė“. N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 JJ show. N-14.  
23.00 „Prisikėlęs iš pragaro. 
Pragaro pasaulis“. S. 
0.55 „Pelikanas 1“. N-7. 
1.50 „Naujokė“. N-7. 

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 „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 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.30 „Delta“. N-7. 
3.35 „Chiromantas“. N-7. 
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7 
11.05 Aukštuomenės daktaras. 
N-7 
11.50 Beatos virtuvė. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Kormoranai.  
4.05 Emigrantai.  
5.00 Seserys. N-7. 

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „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.  
12.40 KK2 (k). N-7.  

13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 NAUJAS SEZONAS Yra, 
kaip yra. N-7.   
18.30 Žinios.   
19.30 NAUJAS SEZONAS 
KK2. N-7.  
20.00 „PREMJERA Meilė gydo“. 
20.30 PREMJERA Čia tai 
geras!.  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
„Keršto kraujas“. N14.  
0.10 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.05 „Judantis objektas“. N-7.  
1.55 Šoklys. 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.  
15.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
15.45 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Ukraina - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija. 
16.35 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
16.50 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Ukraina - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija. 
17.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
17.45 NAUJAS SEZONAS „TV 
Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 NAUJAS SEZONAS 
„Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 NAUJAS SEZONAS 

„Prieš srovę“. N-7. 
21.00 NAUJAS SEZONAS 
„Moterys meluoja geriau“. N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 „Dvigubas žaidimas“. 
N-14. 
0.20 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Kroatija - Ispanija“. 
Vaizdo įrašas. 
2.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
2.25 „Legendos“. N-14. 
3.15 „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 „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 Šokis hip-hopo ritmu. N-7.  
23.05 Tamsiausia valanda. N14.  
0.50 „Nikita“. N-7.  
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.20 „Kas žudikas?“. N-7.  
3.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai. 
7.45 „Akloji“.  
8.15 „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 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas. N-7.  
22.55 „Ponia Dila“. N-7.  
1.15 „Auklė“. 
2.05 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.35 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
4.15 „„Velvet„“ (8) (k) (Velvet 
IV). N-7. 2016 m. Daugiaserijinis 
filmas. Ispanija. Vaid.: Paula 
Echevarria, Miguel Angel 
Silvestre, Aitana Sanchez Gijon.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.05 Klauskite daktaro.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
2 (kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Ukrainos šerifai (kart.). 
13.05 Giminės.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Misija.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Stambiu planu.  
19.00 Erdvės menas (kart.). 
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 Anapus čia ir dabar.  
21.10 Premjera. Kiotas. 
Romantiška pažintis su nacionali-
nėmis vertybėmis.  
22.00 Labas, čia aš. N-7.  
23.25 Euromaxx.  
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„The Station“. HD. 
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.30 Misija. Vilnija.  
2.55 Kristupo vasaros festivalis 
2017. Atidarymo koncertas „Metų 
laikai“.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.30 24 valandos (k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.20 KK2. N-7. Info ou.  
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 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Pelkė“. N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 „Trečias žmogus“. N-14. 
0.55 „Pelikanas 1“. N-7. 
1.50 „Moderni šeima“. N-7 
(kart.). 

 
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 „Bitininkas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Lemtingas panašumas“. 
N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 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.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 1.  
10.55 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras. N-7.  
11.45 Emigrantai.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
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 ko-
dėl?“.  
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.  
23.20 Premjera. Vokietija 1983-
iaisiais. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
1.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Istorijos detektyvai.  
4.05 Gyvenimas.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „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.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  

15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 NAUJAS SEZONAS Yra, 
kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
N-7.  
20.00 „PREMJERA Meilė gydo“. 
20.30 PREMJERA Pagauk 
dainą.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA „Maksas Stilas“. N-7.  
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.15 „Judantis objektas“. N-7.  
2.05 „Keršto kraujas“. 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.  
10.35 „Prieš srovę“. (kart.). 
11.40 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7. 
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
14.45 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija - Lietuva“.  
15.35 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
15.50 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija - Lietuva“. 
Tiesioginė transliacija. 
16.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
16.45 NAUJAS SEZONAS „TV 
Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 NAUJAS SEZONAS 
„Bruto ir Neto“. N-7. 

20.00 NAUJAS SEZONAS 
„Farai“. N-7. 
21.00 NAUJAS SEZONAS 
„Moterys meluoja geriau“. N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.25 „Vikingų loto“. 
22.30 „Supergreiti!“. N-14. 
0.35 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Gruzija - Italija“. 
Vaizdo įrašas. 
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
12.35 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams. N14.  
23.25 Šokis hip-hopo ritmu. N-7.  
1.25 „Nikita“. N-7.  
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.00 „Kas žudikas?“. N-7.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 

7.45 „Akloji“.  
8.15 „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 draugai“.  
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 sky-
rius“.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė. N-7.  
22.55 „Ponia Dila“. N-7.  
1.15 „Auklė“. 
2.05 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.35 „Sunkių nusikaltimų skyrius“. 
N-7. 
4.25 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Šiaurietiškas soulas. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„The Station“.  
7.05 Stilius.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 2 
(kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Bliuzas. Muzikinės kelio-
nės (kart.). 
13.40 Nuo Bacho iki mambo.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Šokių akademija 3. 

16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 
16.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.35 Teatras.  
19.30 Šlovės dienos. N-7. 
20.20 IQ presingas.  
21.05 Gyvi. N-7.  
22.20 Elito kinas. Bevardžiai. 
N-14.  
23.55 DW naujienos rusų kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 Džiazo muzikos vakaras.  
1.30 Šlovės dienos. N-7.  
2.15 Kultūrų kryžkelė.  
2.35 Jubiliejinis dešimtmečio 
koncertas. Domantas Razauskas 
ir Saulius Petreikis. HD (kart.). 
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.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.20 KK2. N-7. Infošou.  
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 
9.00 „Gražiausi žemės kampe-
liai“.  
9.30 CSI Majamis. N-7 
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  

12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Pelkė“. N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 „Išpirka “. N-14. 
0.00 „Naša Raša“. N-14. 
0.25 „Pelikanas 1“. N-7. 
1.25 „Moderni šeima“. N-7 (kart.). 

06.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Kitomis akimis. 
07.50 Skinsiu raudoną rožę. 
08.20 Patriotai. N-7. 
09.20 „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 „Lemtingas panašumas“. 
N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“. N-7. 
21.30 „Delta“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (5). N-7. 
00.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
01.55 Reporteris.  
02.45 „Delta“. N-7. 
3.35 „Chiromantas“. N-7. 
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 1.  
10.55 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras. N-7.  
11.45 Gyvenimas.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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. Amžinai kartu.  
24.00 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
3.30 Laisvės vėliavnešiai.  
4.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „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.  

12.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 NAUJAS SEZONAS 24 
valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 NAUJAS SEZONAS 
KK2. N-7.  
20.00 NAUJAS SEZONAS 
Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
„Geras žmogus“. N14.  
0.40 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.35 „Judantis objektas“. N-7.  
2.25 Alchemija. VDU karta.  
2.55 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.  
11.25 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ 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 NAUJAS SEZONAS „TV 
Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 NAUJAS SEZONAS 
„Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 NAUJAS SEZONAS 
„Farai“. N-7. 
21.00 NAUJAS SEZONAS 
„Moterys meluoja geriau“. N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 „Saugotojas“. N-14. 
0.20 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Latvija - Turkija“. 

Vaizdo įrašas. 
2.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
2.30 „Salemas“. N-14. 
3.25 „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 
12.35 „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 „Delta“ būrys 3. Žudymo 
žaidynės. N14.  
22.55 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams. N14.  
1.10 „Mentalistas“. N-7.  
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.40 „Savas žmogus“. N-7.  
4.55 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 

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 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. 
Fredis šoka. 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 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
4.20 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Valdančioji klasė. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.05 Bėdų turgus.  
7.55 Padūkėliai marsupilamiai 
2 (kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Gyvi (subtitruota, kart.). 
13.30 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
13.45 Gera pasaulio muzika. 
„Altai Khangai trio“.  
14.40 Padūkėliai marsupilamiai 
2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11. 

16.30 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. 
Jaunimas islamo radikalų pin-
klėse. 
22.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  
23.25 Stambiu planu.  
23.55 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 LRT OPUS ORE.  
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.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.20 KK2. N-7. Infošou.  
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
23.30 Dienos komentaras (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
8.00 „Pelkė“. N-7 (kart.). 

9.00 „Vienam gale kablys“.  
9.30 CSI Majamis. N-7 
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Pelkė“. N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 „Purvini pinigai“. N-14. 
0.15 „Pelikanas 1“. N-7. 
1.15 „Moderni šeima“. N-7 
(kart.). 

 
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 „Viskas dėl tavęs“. N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Lemtingas panašumas“. 
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.  
02.45 „Delta“. N-7. 
3.35 „Chiromantas“. N-7. 
4.25 „Merdoko paslaptys“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.05 Senis. N-7 
10.05 Premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 1.  
10.55 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras. N-7.  
11.45 Stilius. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Fantastiškas penk-
tadienis. Premjera. Mumijos 
sugrįžimas. N-14.  
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Mūsų gyvūnai.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Stilius.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.00 „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.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 „Gyvenimo šukės“. 
N-7.  
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 NAUJAS SEZONAS 
24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 NAUJAS SEZONAS 
KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 „Tarp mūsų, berniukų“. 
N14.  
22.50 „Įtėvis“. N14.  
0.55 „Nesumerkiant akių“. 
N14.  
2.40 „Geras žmogus“. 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“ 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 NAUJAS SEZONAS 
„TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 PREMJERA 
„Galingasis 6“. N-7. 
21.45 PREMJERA 
„Fantastiškas ketvertas“. N-7. 
23.45 „Karšta pupytė“. N-7. 
1.40 „Rubė Sparks“. N-14. 

 
6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7 

7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
8.30 „Voratinklis“. N-7 
9.30 „Žiniuonis“. N-7 
11.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7 
12.35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7 
14.45 „Voratinklis“. N-7 
15.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Savas žmogus“. N-7.  
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7.  
21.30 Antigangsteriai. N14.  
23.20 „Delta“ būrys 3. 
Žudymo žaidynės. N14.  
1.15 „Mentalistas“. N-7.  
2.00 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7.  
2.45 Antigangsteriai. N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45  „Būrėja“.  
9.25 „Juodieji meilės dei-
mantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. 
N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Auklė“. 
14.35 „Stivenas Visata“.  
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
15.35 „Rožinė pantera ir 
draugai“.  
16.05 „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 
Midsomerio žmogžudystės 
XIX. Kaimas, kuris prisikėlė iš 
mirusiųjų. N-7.  
23.05 SNOBO KINAS Visi 
geri dalykai. N14.  
1.00 „Auklė“. 
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7.  
3.20 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7.  
4.05 Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Fredis šoka. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Black Water“.  
7.05 Tikri vyrai.  
7.55 Padūkėliai marsupila-
miai 2 (kart.). 
8.50 Šokių akademija 3 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Spąstai. Jaunimas is-
lamo radikalų pinklėse (kart.). 
13.00 Linija, spalva, forma.  
13.25 Lietuvos patriotai.  
14.40 Padūkėliai marsupila-
miai 2. 
15.35 Šokių akademija 3. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 
11. 
16.30 Laisvės vėliavnešiai. 
17.00 Laba diena, Lietuva.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
19.30 Šlovės dienos. N-7.  
20.20 Legendos.  
21.10 Baltijos slapukė.  
21.45 Kur vanduo ir žmonės 
kuria gyvenimą. Ignalina.  
22.15 Pažaislio muzikos 
festivalis. 2015. Uždarymo 
koncertas.  
23.55 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.05 Dabar pasaulyje.  
0.35 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
1.40 Šlovės dienos. N-7.  
2.25 Atspindžiai.  
2.55 ARTi.  
3.10 Pažaislio muzikos festi-
valis. 2015.  
4.45 Legendos.  
5.30 Panorama.  

  
6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
13.30 24 valandos (k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.20 KK2. N-7. Infošou.  
17.00 Info diena. 
21.00 @rimvydasvalatka.  
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, 
Lietuva (k). 
23.30 @rimvydasvalatka (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 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“.N-7.
9.30 CSI Majamis. N-7 
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.30 Kaulai. N-7  
12.30 Havajai 5.0. N-7 
13.30 Univeras. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Pelkė“. N-7 
16.00 Kaulai. N-7 
17.00 Havajai 5.0. N-7 
18.00 CSI Majamis. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7 
20.00 Univeras. N-7 
20.30 „Farai“. N-7. 
22.30 „Suvokimas“. N-14. 
1.05 „Purvini pinigai“. N-14. 

06.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
07.20 Šiandien kimba. 
07.50 Partizanų keliais.
 08.20 Patriotai. 
9.20 „Neišsižadėk“. N-7 
10.25 „Albanas“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Viskas dėl tavęs“. 
N-7. 
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Lemtingas panašu-
mas“. 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 „Moterų daktaras“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Džiunglių knyga 2. 
7.25 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai 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. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvū-
nai (subtitruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys (sub-
titruota). 
13.45 Paryžiaus paslaptys. 
N-7.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios. 
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. 2 d.  
22.20 Mėnesienos magija. 
N-7.  
24.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
0.25 Pasaulio dokumentika.  
2.10 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
3.05 Teisė žinoti.  
3.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
4.00 Karinės paslaptys.  
4.45 Auksinis protas.  

 
6.30 „Kaukė“.  
6.55 „Linksmieji detektyvai“.  

7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“.  
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.30 „Tinginių miestelis“.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA „Olis ir piratų lobis“. 
11.35 „Kitokia Pelenės istorija“. 
N-7.  
13.25 „Valstybės galva“. N-7.  
15.20 „Artūras, svajonių milijo-
nierius“. N-7.  
17.30 NAUJAS SEZONAS 
Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
„Madagaskaras 2“. 
21.10 PREMJERA „Devyni 
gyvenimai“. 
22.55 „Diktatorius“. N14.  
0.30 „Tarp mūsų, berniukų“. 
N14.  
2.15 „Įtėvis“. 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 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“. 
10.00 PREMJERA „Misija - 
dirbame sau“. 
10.30 „Svajonių ūkis“.  
11.00 „Karalius Ralfas“. N-7. 
13.00 „Oskaras“. N-7. 
15.15 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
17.15 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
18.00 „TV3 žinios“.  
18.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 

18.45 „Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės, jei žais Lietuvos rinktinė“. 
Tiesioginė transliacija. 
19.35 „Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2017“. 
19.50 „Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės, jei žais Lietuvos rinktinė“. 
Tiesioginė transliacija. 
20.40 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
20.45 „Eurojackpot“. Loterija. 
20.50 „Tiesiai iš EuroBasket 
2017“. 
21.30 „Europos vyrų krepšinio 
čempionatas“. Tiesioginė trans-
liacija. 
23.30 PREMJERA 
„Pasitikėjimas“. N-14. 
1.30 „Trys vėplos“. N-7. 
2.55 „Grainderis“. N-7. 

 
6.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę. Laida žve-
jams.  
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.  
10.35 „Gyvybės galia“.  
11.50 „Pragaro katytė“.  
13.00 „Žvaigždės kelias. 
14.05 „Žvaigždės kelias. 
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 
Universalus karys. Atsiskaitymo 
diena. N14.  
0.15 AŠTRUS KINAS Mirčių 
kolekcionierius 2. S.  
1.55 „Mentalistas“. N-7.  
3.20 Muzikinė kaukė (k).

6.50 „Surikatų namai“.  
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.   
8.45 „Sodo gyventojai“. 
9.15 „Surikatų namai“. .  
9.45 „Surikatų namai“.  
10.15 „Būrėja“. 
11.25 „Akloji“.  
12.00 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
13.00 „Sodininkų pasaulis“. 
13:35 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”. 
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. 
Globa. N14.  
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
0.05 Visi geri dalykai. N14.  
1.50 Midsomerio žmogžudys-
tės XIX. Kaimas, kuris prisikėlė 
iš mirusiųjų. N-7. 
3.25 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
9.00 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
9.15 Krikščionio žodis. (subti-
truota). 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.05 Laumės juosta 2017.  
12.30 Ponas Selfridžas 4. 
14.00 Koncertas „Dainuoju su 
meile. Ona Kolobovaitė“. 
15.05 Stop juosta. 
15.30 Lietuva mūsų lūpose.  

16.00 Evangelikų liuteronų 
pamaldos iš Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažnyčios.  
18.00 ARTS21.  
18.30 Premjera. Amerikos 
žydai. 
20.25 Nes man tai rūpi.  
21.10 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Be paliovos. N-14.  
22.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Elito kinas. Bevardžiai. 
N-14.  
1.30 Teatras.  
2.20 Anapus čia ir dabar.  
3.05 LRT Kultūros akademija.  
3.50 IQ presingas.  
4.30 Stambiu planu.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.

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

 
6.30 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7 (kart.). 
7.30 „Jokių kliūčių!“ (kart.). 
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 PREMJERA „Statybų 
gidas“.  

9.30 „6 kadrai“. N-7. 
10.00 „Iš peties“. N-7. 
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Sunkiausi darbai“. 
13.30 „Jokių kliūčių!“ N-7. 
14.30 „Gražiausi žemės kam-
peliai. 
15.00 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7. 
16.00 „Iš peties“ . N-7. 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7. 
18.00 „Elementaru“. N-7. 
19.00 „Skorpionas“. N-7. 
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7. 
21.00 „Dainų dvikova“. 
21.30 „TV3 žinios“. 
22.30 „Bėgantis taikinys“. N-7. 
0.10 „Suvokimas“. 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. 
15.10 0 laipsnių. 
15.15 „Krokodilų koledžas“. 
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. 
02.25 „Visatos stebuklai“.  
03.15 „Vincentas“. 
04.25 „Likimo melodija“. 
05.55 „Visatos stebuklai“. 
06.45 „Laukinė Australija“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka 
šias paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių;

- lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas;

- nuotekų tinklo išplovimas;

- drenažo tinklo išplovimas.

 Informacija suteikiama

tel. (8-650) 16057.
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(Atkelta iš 1 p.)
Į Sibirą sugrįžau 
po 8-erių metų

Pirmą kartą Sibire buvau 2009-
aisiais. Tuomet su dviem bičiuliais 
iš Maskvos skridome į Krasnojars-
ką ir daugiau nei tris savaitės kelia-
vome po Baikalo apylinkes - trau-
kiniais, laivais, vietiniais lėktuvais, 
autobusais. Šiais metais į Sibirą vėl 
išsiruošėme trise, tiesa, komanda 
pasikeitė. Debeikietis Ričardas 
Skvarnavičius, su kuriuo ankstes-
niais metais drauge malėmės po 
Ukrainą, Gruziją, Padniestrę, Mol-
dovą, Kareliją, Sibiro žygiui prikal-
bino savo sūnėną, taip pat debei-
kietį, verslininką Gerardą Sriubą. 
Optimaliausia kelionė - keturiese, 
tačiau ir šį kartą ketvirtojo kompa-
niono Sibirui rasti nepavyko. 

Manau, turėtų kilti natūralus 
klausimas - ko savo noru važiuoti 
į Sibirą, o juo labiau ko į jį kartą 
jau buvus grįžti? Ko gero, čia men-
taliteto dalykai. Jaunimui - Sibiras 
„ekstrymas“ ir galbūt pliusas aplan-
kytų vietų žemėlapyje. O aš kaip tik 
Rusijoje jaučiuosi jaukiai, nevaržo 
kalbos barjeras, suprantamos tradi-
cijos. Baikalo ežero Olchono sala 
pirmoje kelionėje man buvo kaip 
bažnyčia. Regis, net ore tvyrojo 
jėga, salos stiprybė. 

Kur dar neaprėpiami Sibiro toliai 
ir važiavimo traukiniu „draivas“... 
Pirmojoje kelionėje Rusijos trau-
kiniais važiavome gal tik dvi ar tris 
paras ir, Sibiro masteliais, neilgais 
maršrutais, šį kartą nusprendėme 
traukiniais pervažiuoti visą Rusiją, 
nuo Maskvos iki pat Vladivostoko. 
Būtent dėl kelionės traukiniu tas 
ketvirtasis bendražygis ir yra ypač 
pageidautinas. Traukinio kupė - 
keturios vietos ir neabejotina, kad 
išsipirkus tris vietas, ilgoje kelio-
nėje turėsi svetimą pakeleivį. Šiaip, 
žinoma, pakeleivis yra savotiška 
atrakcija, bet kai užsisakai viešbu-
čio kambarį, paprastai juk nepagei-
dauji, kad tau į jį savaitei įkeldintų 
dar ir kokią močiutę ar narkomaną.

Iš Rusijos geležinkelių
atsakymas atėjo greičiau 
nei iš Anykščių savivaldybės  

Į Maskvą važiavome „Ecoline“ fir-
mos autobusu. Nuo Utenos iki Mas-
kvos bilieto kaina vienam žmogui - 
65 eurai. Internetu pirkome bilietus 
į abi puses, todėl gavome solidžias, 
bene 20 eurų nuolaidas. Rudenį ke-

lionė autobusu dar pigesnė - rugsėjo 
pabaigoje į Maskvą ir atgal galima 
suvažinėti už 82 eurus.

Pradžioje planavome nuskristi iš 
Maskvos iki Vladivostoko, o iš šio, 
už 10 tūkst. kilometrų nuo Lietuvos 
esančio miesto, atgal keliauti trauki-
niais. Žinoma, įžvelgėme trūkumą, 
kad nepatirsime tolimo nuo namų 
įspūdžio, tačiau grįžtant nespaustų 
laikas, nebūtų baisu, kad nespėsi į 
lėktuvą...

Vis dėlto internetu beieškant 
lėktuvo bilietų paaiškėjo, kad skry-
dis Maskva-Vladivostokas - daug 
brangesnis, nei skrydis Vladivos-
tokas-Maskva. Pirkdami iš anksto 
kelionės lėktuvu bilietus, už skrydį 
per septynias laiko juostas iš Vla-
divostoko į Maskvą sumokėjome 
po 209 eurus (plius po 13 eurų už 
registracijos paslaugą). Liepos vi-
duryje skristi iš Maskvos į Vladi-
vostoką kainavo mažiausiai  - 330 
eurų. Keista, bet artimesni reisai - 
Maskva - Čita, Maskva - Irkutskas 
buvo dar brangesni.

Ir autobuso, ir lėktuvo bilietus 
parduoda lietuviškos internetinės 
svetainės, o štai traukinio bilietus 
gali pirkti tik tiesiogiai iš Rusijos 
geležinkelių. Kokia geležinkelio 
bilietų pardavimo sistema, bandė-
me aiškintis su Rusijos ambasados 
Lietuvoje darbuotojais, tie juokėsi, 
kad geležinkelio bilietų prekyba 
neužsiima ir patarė skambinti arba 
rašyti į Maskvą, į Rusijos geležin-
kelių kontorą.

Klaviatūrą persijungęs į kirilicą 
ilgai ir negrabiai formulavau klau-
simus geležinkeliečiams, nelabai 
tikėdamas, kad gausiu atsakymą. 
Prieš pietus klausimyną išsiunčiau, 
grįžtu pavalgęs, patikrinu paštą - 
dviejų kompiuterlapių atsakymas 
įkritęs. Sako - rusai, rusai... šiokie 
anokie. Dirbtų Anykščių savival-
dybė kaip Rusijos geležinkeliai – 
„Anykšta“ visai neturėtų darbo.

Gavę Rusijos geležinkelių paaiš-
kinimus ir internetu užpildę sudėtin-
gas formas, nusipirkome traukinio 
bilietus nuo Maskvos iki Irkutsko. 
Per 3 paras 16 valandų 41 minutę 
nuvažiuosime 5 193 kilometrus. Ša-
lia Baikalo esantis Irkutskas - mums 
daugiau nei žygio pusiaukelė. Už 
vieną bilietą kupė sumokame 184 
eurus, už kitus du  - po 165 eurus. 
Viršutiniai gultai yra pigesni, tačiau 
trise keliaujant keturviečiu kupė ne-
išvengiamai tenka pirkti vieną apa-
tinį brangesnįjį gultą. 

Iš Maskvos iki Vladivostoko, tai-

Dešimt tūkstančių kilometrų su 
našlelėmis (I dalis)

žiuojančiame maršrutu Marijam-
polė-Maskva. Kitos dienos rytą 
buvome Maskvoje. Latvijos-Rusi-
jos sieną kirtome be atrakcijų, nors 
dažniau važiuojantys keleiviai dės-
tė, kad kartais rusų muitininkai ati-
ma sumuštinius su mėsa - mat mėsą 
į Rusiją iš Europos Sąjungos įvežti 
draudžiama. Prie autobuso sėdynių 
atlošų pritvirtinti planšetiniai kom-
piuteriai, kelionės metu gali klausy-
tis muzikos, žiūrėti filmų. Autobuse 
veikė kondicionierius bei Wi-Fi in-
ternetas. 

Išsilaipinus Maskvoje, šalia Tuši-
no autobusų stoties (į stoties terito-
riją autobusas nevažiavo), aplinkui 
zujo tamsaus gymio vyrai. Kas prašė 
rublių, kas cigarečių. Autobusų sto-
ties aplinka  nėra didžiai jauki, bet ir 
Europos miestuose stočių apylinkės 
nelaikomos prestižiniais rajonais. 
Mūsiškis traukinys iš Maskvos star-
tavo po pietų, tad Rusijos sostinei 
galėjome skirti tik keletą valandų. 
Metro bilieto kaina kiek mažiau 
nei euras, bagažo saugojimas ge-
ležinkelio stotyje - 3 eurai. Metro 
nuvažiavę į Jaroslavlio geležinkelio 
stotį ir bagažo saugojimo kameroje 
palikę kuprines, slampinėjome ge-
ležinkelio stočių kvartale. Žinojau, 
kad Maskvoje daug geležinkelio 
stočių, bet įsivaizdavau, kad jos yra 
skirtingose sostinės vietose. Tačiau, 
pasirodo, kad bent jau Jaroslavlio, 
Kazanės ir Leningrado geležinkelio 
stotys yra viena prie pat kitos. Prie 
stočių - gausybė maitinimo įstai-
gų ir turbūt visų jų pavadinimuose 
tiesiogiai ar netiesiogiai nurodyta, 
kad ten šeimininkauja Tarybų Są-
jungos pietinių respublikų virėjai: 
„Kinkalinė“ (suprask - gruzinų 
virtuvė; kinkaliai tai dideli gruzi-
nų koldūnai), „Šaurma“ (mūsiškių 
kebabinių atitikmuo) arba tiesmuki 
pavadinimai – „Uzbekų virtuvė“, 
„Armėnų virtuvė”... Vienoje iš 
„šaurmų“ prisėdome. Valgiau tik 
charčio sriubą, bet vis tiek jutau 
nerimą. Rusiškai nesuprantančios 
barmenės prijuostė, regis, ne vieną 
savaitę neplauta. „Nėr čia mėsos, 
tik ryžiai ir morkos“, - drąsinausi. 
„Jei šuniena gerai paruošta - skani 
ir maistinga“, - subtiliai palaikė Ri-
čardas. Užeigoje antrųjų patiekalų 
kaina - iki dviejų eurų. Kaip dera 
žurnalistui, apžiūrėjau, ką 11 va-
landą ryto valgo kavinės lankytojai 
- praktiškai visi valgė... vien degti-
nę. Tiesa, nesupratau, kodėl, tačiau 
kavinėje parduodamą degtinę jos 

gi per visą Rusiją, traukiniu galima 
nuvažiuoti dviem keliais - visą laiką 
keliaujant senąja Transibiro magis-
trale arba dalį maršruto - nuo Taiše-
to iki Tyndos -  įveikiant legendiniu 
BAM-u. Mes renkamės Transibiro 
magistralę, nes BAM-as praeina tik 
pačiu šiauriniu Baikalo pakraščiu, 
keliaujant BAM-u praktiškai neį-
manoma patekti į Olchono salą.

Rusijos geležinkelininkai, atsaky-
dami į mūsų paklausimą, paaiškino, 
kad nusipirkus bilietą iš taško A į 
tašką B galima iš traukinio išlipti ko-
kioje nors tarpinėje stotyje, joje užsi-
registruoti ir per dešimt dienų įsėsti 
į kitą traukinį. Tačiau iš ankstesnės 
kelionės žinojau, kad teorija skiria-
si nuo praktikos. Iš to tarpinio taško 
per 10 dienų, žinoma, išvažiuosi, 
tačiau Rusijos geležinkeliai neįsipar-
eigoja, mums iš traukinio kur nors 
išlipus, surasti visiems trims vietas 
kitame traukinyje, o juo labiau tame 
pačiame kupė. Bus taip, kad Petrui 
vieta kokiame nors traukinyje atsi-
ras pirmadienį, Jonui - trečiadienį, o 
Antanui penktadienį... Beje, Rusijos 
geležinkeliai rašte paaiškino, kad yra 
tam tikra žmonių grupė, kuriai sutei-
kiama išskirtinė teisė, nusipirkus bi-
lietą, nuo taško A iki taško B tarpinė-
se stotyse persėsti į kitus traukinius 
net tris kartus - tai Tarybų Sąjungos 
didvyriai, Antrojo pasaulinio karo 
veteranai, šio karo invalidai ir juos 
lydintys asmenys bei kelių ordinų 
kavalieriai. Jauniausieji karo vete-
ranai, gimę 1926, 1927, na, gal dar 
vienas kitas 1928 metais... Kai tau 
90 metų, žinoma, labai norisi pake-
liauti po plačiąją tėvynę traukiniais. 
Su persėdimais, vieną kitą naktį pra-
leidžiant stotyse...  

Ta pačia Transibiro trasa per 
parą praeina keli traukiniai. Yra ir 
traukinys Maskva - Vladivostokas, 
tačiau dauguma traukinių vyksta 
trumpesniais maršrutais. Mūsiškis, 
kurio pavadinimas 070Č, važiavo 
maršrutu Čita-Maskva-Čita.  

Pigiausias traukinio bilietas kupė 
nuo Maskvos iki Vladivostoko va-
sarą kainavo apie 330 eurų. Perkant 
kelionę „gabalais“, kaip nusprendė-
me daryti mes, kaina auga. „Platc-
karto“ bilietai trečdaliu pigesni.

Mūsiškis 070Č iš aptiktų vasaros 
traukinių buvo pats pigiausias, o 
bilietai firminiame „Rossija“ buvo 
gal tris ar keturis kartus brangesni. 
Beje, ir tame pačiame traukinyje 
skirtinguose kupė vagonuose skir-
tingos bilietų kainos. Pavyzdžiui, 
kaina kyla, jei vagone yra ne įpras-
tinis traukinio tualetas, kurio turinys 
leidžiamas ant bėgių, o biotualetas, 
kuriuo galima naudotis ir traukiniui 
stovint. Kelionės metu supratome, 
kad jei bilietas brangesnis - dides-
nė tikimybė, jog vagone veiks kon-
dicionierius. Turbūt visuose kupė 
vagonuose perkant bilietus nurodo-
ma, kad yra kondicionierius, tačiau 
pigiuose kupė kondicionierius tik 
yra, o brangesniuose jis net ir įjun-
giamas.  

Maskvą okupavo
„Džamšutai“

Kaip nusigausime nuo Irkutsko 
iki Vladivostoko, palikome liki-
mo valiai, t.y nusprendėme bilietų 
iš anksto nepirkti, ieškoti vietoje. 
Liepos 18-osios pavakarę Utenoje 
įsėdome į „Ecoline“ autobusą, va-

vartotojai slėpė - vienas degtinę 
persipylinėjo į mineralinio buteliu-
ką, kitas butelį įvyniojo į laikraštį, 
trečias, įsipylęs gėrimo į stiklinę, 
butelį įsikišo į krepšį

Maskvos spalvos, aptarnavimo 
sferoje dirbančios gausios Vidurinės 
Azijos ir Kaukazo tautų pajėgos pri-
mena serialą „Naša Raša“. Maskvos 
„svečiai“ lyg ir draugiški, lyg ir pa-
slaugūs, bet dažnai nedaug supran-
tantys rusiškai, dažnai nevalyvi. Tie-
sa, vėliau Sibire ne kartą rusai gyrė 
azijiečius - sakė, kad dirba jie kaip 
žvėrys ir nebrangiai kainuoja.   

Į traukinį - tik su pasu

Į geležinkelio stotį patenkama 
pro arkinį metalo detektorių. Viso-
se, net ir mažų miestelių Rusijos 
geležinkelio stotyse, ta pati tvarka 
- įeinančius pasitinka detektoriai ir 
apsaugos darbuotojai. Traukinių bi-
lietai vardiniai, ant jų tavo pavardė, 
paso serija - tad bilieto neperpar-
duosi, be paso niekur neiškeliausi. 
Lipant į traukinį palydovas įdėmiai 
nagrinėjo mūsų internetu pirktus bi-
lietus bei pasus. Neramu. Pasakys, 
jog jam bilietai kažkokie negražūs, 
ir nerasi kam pasiskųsti. „Užeikite“, 
- po patikros pratarė palydovas, dvi-
dešimtmetis vyrukas, ir kaip akmuo 
nuo širdies. Važiuojame!

Ričardas pats kaltas, jog dar bū-
nant Lietuvoje paleido juokelį, kad 
jei jau nebus kitos išeities, jei mote-
rys jam kelionėje kabinsis ant kaklo 
ir neleis praeiti,  kokią “oligarcho 
našlelę” paims į žmonas ir pasiliks 
Rusijoje. Sako, jo žmona - protinga, 
supras ir atleis...  Vat, ko ko, o naš-
lelių mums kelionėje tikrai netrūko. 
Tiesa, nė viena iš jų  nebuvo „oli-
garchienė“, tad Ričardui teko grįžti 
namo. 

(Bus daugiau)

Nuo Maskvos iki Vladivostoko besidriekianti Transibiro magis-
tralė - ilgiausia pasaulyje geležinkelio trasa.

Pirmąjį kelionės etapą  nuo 
Maskvos iki Irkutsko anykš-
tėnai važiavo Čitos trauki-
niu.

Vladivostoko kryptimi per Sibiro miestus kiekvieną parą prava-
žiuoja keli keleiviniai traukiniai, tačiau traukinių bilietai - de-
ficitas.

Autoriaus nuotr.
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„Laivas ne visai naujas, nau-
dotas, tačiau labai prižiūrėtas, 
tad važiuoja kaip naujas, - šyp-
sodamasis sakė jo kapitonas 
Dominykas Gudelis, ežere slidi-
ninkus ir vandens pramogų mė-
gėjus tampantis jau nebe pirmi 
metai. – Tai specialiai tempti sli-
dininkus pritaikytas,  Jungtinėse 
Amerikos Valstijose pagamin-
tas kateris, su 300 arklio galių 
“Ford” varikliu. Šešių su tru-
pučiu metro ilgio laivas gali iš-
vystyti iki 80 km per val. greitį, 
kurio išties pakanka čiuožti ant 
kulnų, tačiau tokių ekstremalų 

pas mus kol kas neatsiranda. Ka-
teris labai manevringas, juo vie-
nas malonumas tempti vandens 
slidininkus, vandenlentininkus 
ar adrenalino mėgėjus ant pa-
dangos. Slidininkus tempiame 
45 – 55 km per val. greičiu. Ka-
teris be vargo virš ežero pakelia 
ir skraidina parašiutą. Atsiranda 
norinčių kateriu tik paplaukioti, 
vienu metu juo gali plaukti iki 8 
žmonių”.

Iki šiol Nevėžos ežere D. Gu-
delio pirmtakai ir jis pats vasa-
romis ežere treniravosi, mokė 
čiuožti norinčius, teikė kitas van-

dens pramogas, tačiau dalyvauti 
šalies čempionatuose nesiryžda-
vo. Dabar, turėdami tokį katerį, 
kuris slidininkus tempia ir tarp-
tautinėse varžybose, vyrai treni-
ruojasi ir užimta ketvirta vieta 
šalies čempionate nenusivylė. 
Rugsėjo mėnesį jie ruošiasi da-
lyvauti Lietuvos vandens slidi-
ninkų sąjungos organizuojamo-
se sezono uždarymo varžybose 
„Auksinis ruduo” Gėlužės ežere 
netoli Vilniaus. Beje, anykštėnai 
D. Gudelis ir K. Palubinskas dir-
ba ir gyvena Vilniuje, tačiau visą 
laisvalaikį vasaromis praleidžia 

Nevėžos ežere galima čiuožti 
ant… kulnų

Nevėžos ežere gyvuojančio sporto klubo „Nevėžos vandens sportas” narys Kęstutis Palubinskas 
pirmą kartą  dalyvavo Lietuvos vandens slidžių čempionate ir užėmė ketvirtą vietą, aplenkdamas ne 
vieną aukštais rezultatais garsėjantį vandens slidininką. Vandens slidininkai ir ekstremalių pojūčių 
mėgėjai Nevėžos ežere šią vasarą sportuoja ir pramogauja, tempiami naujo galingo ir manevringo 
katerio, galinčio išvystyti iki 80 km per valandą greitį. Tokio greičio pakanka norint vandens pavir-
šiumi čiuožti ant kulnų…

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Nevėžos ežere. 
Pasak D. Gudelio, čiuožti van-

dens slidėmis ar vandenlente 
per pirmąjį kartą išmoksta apie 
90 procentų norinčių patirti šį 
nepakartojamą malonumą, nes 
prieš bandydami atsistoti ant 
vandens, jie instruktuojami. 
„Sportininkams galime pasiūlyti 
figūrines slides, kuriomis galima 
atlikti įvairiausius triukus, - pa-
stebėjo D. Gudelis. - Ne mažiau 

adrenalino suteikia pasivaži-
nėjimas virš bangų su vandens 
padangomis. Šią pramogą ypač 
mėgsta jaunos moterys ir vaikai. 
O skrydis virš ežero su parašiutu 
ne tik suteikia adrenalino kylant 
ir leidžiantis, bet ir pamalonina 
nepakartojamais vaizdais”.

Vandens pramogos Nevėžos 
ežere kainuoja nuo 15 iki 45 
eurų. Brangiausia pramoga yra 
skrydis virš ežero parašiutu. 

Slidininkams ir vandens pramogų mėgėjams tempti pritaikytas 
kateris „Corect Craft ski Nautique“ Nevėžos ežere.

Kęstutis Palubinskas rugpjūčio mėnesį vykusiame Lietuvos vandens slidžių čempionate užėmė ke-
tvirtą vietą. 

Čiuožiant vandens padanga tereikia stipriai laikytis, kad neiš-
sviestų išcentrinė jėga.

Autoriaus nuotr.   

Nulinguoja, nuklysta tie metai
Tartum gervės padangėj rudens,
Tik širdy ir sieloj jų verpetai
Šilta ugnele vis rusens.
 Jie primins, kiek dainų išdainuota,
 Išdalinta širdies šilumos,
 Kiek daug dirbta, mylėta, svajota –
 Tik nuklydęs jų aidas kartos.
Tegul šis jubiliejus švies, žėrės nuostabia žvaigždele,
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme...

80-mečio proga Angelę JUCIENĘ,
gyvenančią Kuniškių kaime, sveikina 

kaimynai Janina, Vytautas, Ričardas ir Vismantas Žemaičiai

laiškai Naivusis stebuklas Svėdasų galerijoje...
Svėdasų bibliotekos Meno galerijo-

je nuo Žolinių šventės veikia naiviojo 
meno kūrėjos Elenos Kniūkštaitės ta-
pybos darbų paroda. Parodą kartu su 
svėdasiškėmis bibliotekininkėmis or-
ganizavo VšĮ „Artvertos langinės” ir 
Kauno meno galerija „Eglė”, kurioje 
saugomi parodoje eksponuojami pa-
veikslai. 

Naiviuoju  vadinamas E. Kniūkš-
taitės menas tiesiog užburiantis, jos 
darbai eksponuoti svarbiausiose ša-
lies parodų salėse, įvertinti užsienyje, 
įtraukti į pasaulinę naiviojo meto en-
ciklopediją. 

Iš Žadeikių sodžiaus netoli Kretin-
gos kilusi, nūnai Rumšiškių liaudies 
buities muziejuje besidarbuojanti, 

septintą dešimtį gyvenimo metų be-
baigianti moteris apie piešimą, meną 
svajojo nuo pat mažens, tačiau įstoti į 
Stepo Žuko taikomosios dailės tech-
nikumą nepavyko. Vilniaus techno-
logijų technikume mokėsi fotografe, 
studijoje „Paletė“ iš dailininko Rimo 
Bičiūno išmoko dailės pagrindų, o 
1974 m. debiutavo liaudies meno par-

odoje. Nuo 1976 metų dirba Liaudies 
buities muziejuje, gyvena Rumšiškė-
se, kur jaučiasi tarsi įkvėpimo saloje.

 Naivusis menas žavus, nors veidai 
be emocijų, bet ryškios spalvos, jokių 
šešėlių, tiesiog spinduliuojanti dvasi-
nė šviesa. Vėlesni darbai jau tobules-
ni, spindintys neregėta dvasios švie-
sa. Kaskart vis naujos temos, vaizdai, 

Parodą Svėdasuose surengti padėjusios „Eglės“ galerijos savi-
ninkė Eglė Mickutė prie paveikslo „Marija Magdalena“.

Autoriaus nuotr.

pulsuojantys kasdienybės grožiu. 
Tauraus idealo žavesys, dieviškasis 
gamtos grožis,  užburiantys ramybe 
šventųjų veidai, angelų džiaugsmas...

Svėdasuose eksponuojami devyni 
darbai, priklausantys Kauno sena-
miestyje veikiančiai „Eglės“ galeri-
jai. Verta ir teisinga šioje parodoje, 
kuri veiks iki pat spalio 7 d., pabūti, 
pasižvalgyti, pasigėrėti, paieškoti, pa-
mąstyti...

Raimondas GUOBIS



 
2017 m. rugsėjo 2 d.

(Atkelta iš 6 p.)

akiratis

Egiptiečiai turėjo net kačių dei-
vę - Bastet, kurią vaizduodavo kaip 
moterį katės galva, kuri simbolizavo 
džiaugsmą, linksmybes ir muziką. 
Buvo ir dievas katinas - juo neretai 
vaizduodavo saulės dievą Ra, o ant 
kapaviečių išraižytose maldose Ra 
buvo vadinamas Didžiuoju Katinu.

Deivės vaizduotos kaip katės

Itin garbintos katės, kurių kailiukas 

buvo trijų spalvų arba akys - skirtingų 
spalvų. Žyniai vadino jas amžinybės 
simboliu, nes katės miega taip susi-
sukusios į kamuoliuką, kad liečiasi 
galva ir uodega.

Net senovės graikų istorikas Hero-
dotas stebėjosi tokiu kačių populiaru-
mu Egipte ir spėliojo, kad jas garbina 
kaip grūdų derliaus saugotojas nuo 
graužikų. Egipto kačių kulto „sosti-
ne“ buvo Bubasčio miestas: pastipu-
sias (lietuvių rašytoja a.a. Jurga Iva-
nauskaitė viename savo eilėraštyje 

Katinų muziejui vadovauja katinai 

„Katės akys“ gražiai kalba apie kačių 
mirtį: „<...> akys – be galo ištikimos,/ 
tik kai katė serga/arba tyliai miršta/ 
(šiukštu, netaisyti į „dvesia“) kates 
čia balzamuodavo ir laidodavo greta 
Bastet šventyklos.

Graikai manė, kad deivė Artemidė 
dažnai pasirodo žmonėms katės pa-
vidalu. Senovės Romoje katės buvo 
laikomos meilės laisvei ir savaran-
kiškumui simboliu, jos vaizduotos 
lydinčios laisvės deivę Libertą. Todėl 
katės nebuvo pats mėgstamiausias ro-
mėnų valdovų ir tironų naminis gyvū-
nas. Jie labiau mėgo laikyti naminius 
liūtus, simbolizuojančius jų valdžią. 
Tačiau katės ženklą mielai iškeldavo 
tie, kas kovodavo dėl laisvės - todėl 
neatsitiktinai ji buvo pavaizduota 
Spartako vadovaujamų sukilusių ver-
gų vėliavose.

Senovės Skandinavijos legendose 
pasakojama, kad Frėja, šviesiaplau-
kė ir mėlynakė meilės ir vaisingumo 
deivė, keliaudavo vežimu, kurį tempė 
katės. Keltų gentys garbino deivę Ce-
ridven, kuriai, anot legendų, patarna-
vo būrys baltų kačių.

Juodų kačių magija

Katalikų bažnyčia iš pradžių kates 
vadino blogio sėkla, velnišku padaru, 
nes jos sugebėjo puikiai matyti tam-
soje, o tai, dvasininkų manymu, buvo 
neabejotinai šėtoniškas gabumas. 
Tuos, kas laikė namie daug kačių, ga-
lėjo atskirti nuo Bažnyčios.

Tiesa, ryšiais su velniškomis jėgo-
mis viduramžių inkvizitoriai įtarinėjo 
ne tik kates, bet ir rupūžes, žiurkes, 
peles, šunis, bet katės laikytos pačio-
mis nuožmiausiomis šėtono šalinin-
kėmis...

Tačiau buvo ir išimčių - katės, ku-
rių kaktose galėdavai įžvelgti šviesią 
raidės M formos dėmę, laikytos tin-
kamomis doram krikščioniui. Jas dar 
vadino Madonos katėmis. Kodėl? 
Nes, anot legendos, Mergelė Marija 
Nazarete kaip tik turėjo tokią katę. 
Šios palikuonės atminimui gavo tokį 

ženklą.
Tik kiek vėliau Bažnyčios požiūris 

sušvelnėjo ir maždaug VI a. popiežius 
leido kates laikyti vienuolynuose.

Tarp kačių mėgėjų visiškai juodo 
kailio katės laikomos didele retenybe. 
Manoma, kad jas į Europą iš senovės 
Egipto (kur jos buvo šventyklų gy-
vūnai) atplukdė finikiečiai. Senovėje 
juodos katės buvo populiariausios, 
nes dėl juodo kailio galėjo itin efek-
tyviai gaudyti graužikus.

Deja, viduramžiais blizgantis juo-
das kailis ir tamsoje švytinčios akys 
tapo šėtoniškų jėgų požymiu ir ne 
vienas gyvūnėlis buvo žiauriai nu-
kankintas.

Taigi šitaip Europoje buvo beveik 
išnaikintos visiškai juodos katės, iš-
liko tik mišrūnės, turėjusios daugiau 
ar mažiau baltų dėmelių. XVII a., 
kai persekiojimai aprimo, juodoms 
katėms ėmė grėsti naujas pavojus: 
pradėjo plisti prietarai, kad tokių ka-
čių organai yra idealus vaistas nuo 
daugelio ligų.

Šiais laikais kačių organais, reikia 
manyti, niekas nieko negydo, tačiau 
juodai katei perbėgus kelią, kai kurie 
tris kartus nusipjauna. Juodų kačių 
šeimininkai ir šitam prietarui abejin-
gi, o gal tiki tuo, kad juodos katės į 
namus neša turtą. 

Istorijos apie japoniškus 
katinėlius

Atskiras muziejaus stendas skirtas 
iš Japonijos atkeliavusiems ekspo-

natams. Pasak direktorės, muziejuje 
apsilankiusiems turistams iš Japoni-
jos čia labai patikę, bet jie pasigedo 
japoniškų kačių ir pažadėjo atsiųsti 
suvenyrų. 

Taip į muziejų atkeliavo visame 
pasaulyje išpopuliarėję, iš Japonijos 
kilę Hello Kitty ar Maneki neko ka-
tinėliai.

Išgalvotasis personažas Hello Kitty 
buvo sukurtas 1974 m. ir pirmiausiai 
pasirodė ant plastikinių vaikiškų pini-
ginių. Ją sukūrę dizaineris Ikuko Shi-
mizu, kuriam buvo pavesta užduotis 
sugalvoti tokį animacinį personažą, 
kuris patiktų visoms jaunoms mergai-
tėms. Hello Kitty buvo sukurta kaip 
katytė, kuri mėgsta įvairius „mažus 
mielus dalykus“ ir kuri visada yra 
geros nuotaikos. Dabar šios katytės 
įvaizdis yra vienas galingiausių pre-
kinių ženklų pasaulyje, kuriuo yra 
papuošta net apie 50 tūkst. produktų 
60 šalių.

Tuo tarpu Maneki neko, tai katinė-
lis su pakelta letenėle. Maneki neko 
istorijos pradžia 1876 m., kai Japo-
nijos laikraštyje buvo išspausdintas 
straipsnis, apie kimono aprengtų kati-
nėlių skulptūras, kurios buvo dalina-
mos vienoje Osakos šventykloje. 

Japonijoje Maneki neko katinas 
ypač dažnas: jį galima pamatyti tiek 
restoranuose, tiek ir verslo įstaigose. 
Vienose įstaigose katinėlis vaizduoja-
mas pakėlęs dešinę, o kitose – kairę 
letenėlę. Tikima, kad iškelta dešinė 
letenėlė pritraukia klientus, o kai-
rė – gerovę ir sėkmę. Kuo letenėlė 
aukščiau, tuo tikima, kad sėkmės 
pritraukia daugiau. Viešose įstaigose 
katinėliai mojuoja letenėle visą dieną, 
nes dažnai turi elektrines, pakrauna-
mas ar net saulės baterijas.

Muziejaus „paslaptis“

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, 
po kurio stogu įsikūręs ir Katinų mu-
ziejus, galima išvysti ne tik katinus. 
Atskira patalpa skirta ir kitokiems gy-
ventojams – čia galima pamatyti kal-
bančią papūgą, krokodilą, smauglį, 
įvairių rūšių tarakonų, vėžliukų. 

Tačiau laikas papasakoti apie dar 
vieną keturkojį. Nors oficialių pareigų 
jis kol kas neturi, tačiau muziejuje gy-
vena ir dar vienas katinas – iš Kauno 
gyvūnų prieglaudos čia atkeliavęs ka-
tinėlis. Kol kas jis „mokosi“ gražaus 
elgesio taisyklių, mat savo nagučius 
kartą panaudojo ne laiku ir ne vietoje. 
Ir drąsos jam daugiau reikėtų... Tad 
kol kas jis karaliauja vienas „savo 
kabinete“.

Bet, matyt, muziejaus darbuotojų 
gražiai paprašius, tikrai bus sudaryta 
galimybė bent akies krašteliu žvilg-
telti į naujoką.

-ANYKŠTA

Paveikslas su istorija... Paveikslą su galybe katinų nutapė Kar-
las Hareris. Teigiamas, kad JAV gyveno moteris, vardu Keitė, 
kuri turėjo apie 350 katinų. Katinams buvo skirta visa vila. Dai-
lininkas niekada nebuvo tapęs katinų, tad gavęs užsakymą nuta-
pyti šiuos keturkojus, jis trejus metus gyveno viloje ir tapė. Labai 
retai kas suskaičiuoja, kiek iš viso paveiksle yra katinų...

 Pasakojimus apie juodas kates iliustruoja ir muziejuje kabantis 
juodą katiną vaizduojantis paveikslas. 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotyje gyvena ne tik murkiantys švelnūs gyvūnėliai. Ant palangės 
įsitaisęs saulės spindulius gaudo čia augantis krokodilas.

Vienas iš muziejaus ekspozicijos stendų...

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
Vandos Kavaliauskienės
KATINŲ MUZIEJUS

Cat museum, Katzen museum, muzejs kaķiem, mузей кошек

Žuvininkų g. 18, LT-76249, Šiauliai
Tel. + 370 683 698 44

El. p.: katinumuziejus@gamtininkucentras.lt   
www.gamtininkucentras.lt

Darbo laikas: II-V 10-17  VI 9-16 h.  
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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.

įvairūs

parduoda

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

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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.

Sulčių spaudimas į plasti-
kines pakuotes su kraneliu. 
GERIAUSIA KAINA RAJoNE. 

Siūlome plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių k., sename 

vaismedžių sandėlyje. 
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.
SUPERKAME NERŪŠINIUS 

oBUoLIUS. 
Pasiimame patys. 

Tel. (8-676)17378 arba 
(8-675)86867.

Vištos. Vištaitės
Rugsėjo 3 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
gerai kiaušinius dedančiomis višto-
mis (kaina nuo 3,50 eur). Turėsime 
gaidžiukų. Spec. lesąlai. 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.

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.

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. 
Vienuolio g., kitoje Anykščių pro-
fesinio rengimo centro pusėje. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-604) 74035.

Sodybą vaizdingoje vietoje (ne-
brangiai, 1 ha žemės, geras susi-
siekimas).

Tel. (8-677) 99045.

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.

Pušyno mikrorajone - nedide-
lės kvadratūros keturių kambarių 
butą.

Tel. (8-600) 80190.

6 a sodą sodų bendrijoje 
“Šilelis”.

Tel. (8-614) 38586.

Kuras

Nebrangiai - beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Pigiai - pušines malkas kaladė-
lėmis. Mašinos kaina 80 Eur į na-
mus. Gali suskaldyti.

Tel. (8-604) 61191.

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

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

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

Tel. (8-612) 93386.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Žieminius valytus kviečius ir va-
lytus žirnius.

Tel. (8-685) 56963.

Geros būklės diskinę sėjamąją 
SZ - 3,6.

Tel. (8-682) 36009.

Karvę. 
Tel. (8-615) 51923.

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

Tel. (8-678) 31295.

Rusiškus špižinius pečius “bur-
žuikas”.

Tel. (8-626) 50534.

Brangiai išsinuomotų arba 
pirktų žemes Skiemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės, 
Alantos, Katlėrių ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-686) 49380.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šal-
dytuvus, skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę 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 tal-
pyklas, valymo įrenginius. Mini 
ekskavatoriumi kasa vandens 
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus. 
Parduoda rentinius, atveža.

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

Nebrangiai atlieka visus geo-
dezinius matavimus. 

Tel. (8-646) 59392.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, namų dažy-
mas, skardinimo darbai ir t. t.

Tel. (8-685) 68182.

Stato mūrinius, skandinaviš-
kus karkasinius namus, lieja 
pamatus, šiltina pastatus, at-
lieka pastatų išorės apdailos 
darbus. Kloja trinkeles. Darbus 
gali atlikti išsimokėtinai. 

Tel. (8-600) 37993.

Išorės ir vidaus apdaila, trin-
kelių klojimas, santechnikos ir 
elektros instaliaciniai darbai. 
Dirba ir savaitgaliais.

Tel. (8-602) 77022.

Valo krosnis ir kaminus, juos 
remontuoja. Dažo namus, tape-
tuoja. 

Tel. (8-600) 81264.

UAB 2VYMONTA gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos, 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 kai-
nomis.

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 įdėklai. Pristatomieji 
(dvisieniai) kaminai. Suteikia 
garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-617) 00616.

VISoS LAIDoJIMo 
PASLAUGoS

Šaldytuvo nuoma palaikų laikymui,
vežame kremuoti.

UAB “Anykščių komunalinis ūkis”
Laidojimo namai
Vilniaus g. 27 Anykščiai  (prie poliklinikos)
Tel.: (8-610) 08018 (visą parą),
(8-676) 26759 (visą parą).
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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.

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.

Brangiai – įvairius 
miškus su žeme. 

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

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
8 687 76191

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.

Perka kviečius, rugius,
grikius, kvietrugius.

Tel. (8-683) 85009.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVoS 
AGRoFIRMoS“ 

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

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

siūlo darbą Ukmergėje esanti UAB “Systemair” 
ieško motyvuotų darbuotojų, norinčių 
išmokti montuoti ventiliacijos ir šaldy-
mo įrenginius gamykloje Ukmergėje. 
Įmonė suteiks darbo vietas bei kon-
kurencingą atlyginimą, organizuos 
transportą darbuotojams.

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

Reikalingi darbuotojai:
C kategorijos vairuotojas. 

Darbas su savivarčiu.
Suvirintojas-šaltkalvis. 

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

(8-686) 23411.

Reikalingi E 
kategorijos 
vairuotojai. 

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

Visada gera išgirsti sunkią valandą: “Neliūdėk, mes šalia”.
Nuoširdus ačiū giminėms, kaimynams, draugams, ku-

rie padėjo ir užjautė sunkią valandą palydint brangų vyrą 
Bronislovą MATELIONĮ į paskutinę kelionę.

Žmona su šeima

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  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, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

Nebrandų mišką (jaunuolynas) 
nuo 5 ha.

Tel. (8-681) 85676.

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

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Įmonė - karves, jaučius, telyčias. 
Sveria, atsiskaito vietoje, greitai pa-
ima.

Tel. (8-650) 13594.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

Kita

Avižas.
Tel. (8-682) 38108.

Kviečius, miežius, kvietrugius, rap-
sus, avižas, rugius, žirnius, pupas, 
kmynus. 

Tel. (8-600) 60184.

ieško darbo
Moteris gali prižiūrėti senyvo 

amžiaus moterį.
Tel. (8-603) 61195.
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apklausa

oras

14

20

mėnulis
rugsėjo 2-4. d. priešpilnis.

Berta, Bronislovas, Bronislo-
va, Grigalius, Sirtautas, Mirga, 
Bronislava.

Ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
Steponas, Vilgaudė.

šiandien

rugsėjo 3 d.

rugsėjo 4 d.

Ida, Rozalija, Girstautas, 
Germantė, Rožė, Germina.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė išgyvena, kad 
atėjo rugsėjo 1-oji

Paštų skyriuose ir per platintoją (su 
pristatymu į pašto dėžutę):

12 mėn.
EUR

„Anykšta” 56,10 (71,40) 66 (84)
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 51,00 60,00
„Anykšta” šeštadieniais 38,25 45,00

Atsiimant „Žiburio”, „Pušyno”, Jurzdiko 
ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta” 42,50 50,00
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 38,25 45,00
„Anykšta” šeštadieniais 34,00 40,00

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

Elektroninės „Anykštos” kaina (PDF formatu) 12 mėn.
EUR

51,00 60,00

Prenumerata priimama: 
„Anykštos“ redakcijoje  

(Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

www.anyksta.lt 

Pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose.   

 Platintojas
Raimondas Savickas 

(8-682) 39810.

A K C I J A ! ! !
metinei 

prenumeratai.
Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos

 Prenumeruokite

   

1 5 %  p i g i a u !

Gyvenu laiku būtuoju,
Neatrodo, kad sapnuoju - 
Vėl piešimas ir gramatika
Ir pasmaugs dar matematika.

O dabar su tokiu svoriu
Aš į fizinį nenoriu.
Ir vėl dvejetą gaut rizika - 
Tyko chemija, kur fizika.

Baisiai sunkios čia pratybos 
Ir išnyksta laiko ribos,
O kur dar namų darbai – 
Prakaitas vien ir vargai.

Jum sakau
Dalyką tikrą – 
Vėl nenoriu 
Į mokyklą.

Kiek kartų lankėtės 
Medžių lajų take? 

balsavo 196

Man šis objek-
tas neįdomus

12.2%  
Vieną kartą

20.9%  

Keletą kartų
42.3%  

Dar 
niekada 

ten nebu-
vau
24.5%  


