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Patriotizmas

Užteks menkinti savo tėvynę, 
kad čia viskas brangu. Tai netie-
sa. Buvau parduotuvėje - kapų 
žvakės ženkliai atpigo.

Linas BITVINSKAS

Anykščių rajono savivaldybės ligoninė mini 65-ąjį jubiliejų. Nuo 1997 m. jai vadovaujantis vyriausiasis gydytojas, Lietuvos ligoni-
nių asociacijos prezidentas Dalis Vaiginas sakė, kad pagal teikiamų paslaugų kiekį ir kokybę ligoninė gali lygiuotis net ne į rajonų, o 
regionų gydymo įstaigas.

Penktadienio popietę prasidėję šventiniai renginiai tęsiasi ir šeštadienį – Anykščių kultūros centre jau trečius metus iš eilės vyksta 
Lietuvos medicinos įstaigų darbuotojų meno ir kūrybos šventė „Muzikos sparnais“. 

Kompensacijas 
už šildymą gaus 
daugiau asmenų

Anykščių 
senjorai 
žiūrėjo filmą 
apie... save

Antrą kartą 
išdalintos 
„Turizmo gilės“

65-erius metus anykštėnai gydosi 
savo miesto ligoninėje Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

LR Seimo narys Antanas Baura Anykščių ligoninės Radiologijos 
skyriaus vedėjui, gydytojui radiologui Viktorui Martinkui įteikė 
Sveikatos ministerijos apdovanojimą – medikui suteiktas nusi-
pelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir įteiktas nusipelniusio Lie-
tuvos gydytojo garbės ženklas. Gydytojas V. Martinkus Anykščių 
ligoninėje dirba 39 metus.

Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausias gydytojas Dalis 
Vaiginas ligoninei vadovauja jau 20 metų. Jo vadovaujamu laiko-
tarpiu į naujus ligoninės pastatus pagaliau buvo 
perkelti visi skyriai.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Gydytojo klausėme, kas atsi-
tiko: gal Mėnulio fazė, rudeninė 
depresija kalta, kad daugėja sa-
vižudybių? Psichiatras A. Gustas 
sako manantis, kad nieko gamto-
je tokio neįvyko, kas paskatintų 
žmones žudytis.

„Manau, kad nieko neįvyko. Jei 
žmogus nusprendžia taip užbaigti 
gyvenimą, atsakymų galima ieš-
koti tik socialinėje, ekonominėje 
arba psichinėje to žmogaus gy-
venimo sferoje. Vienaip ar kitaip 
tas žmogus nesusitvarkė. Dažnai 
žmonės bijo kreiptis į psichia-
trus, tarkim, dėl savo socialinio 

statuso, mano, kad patys išspręs 
bėdas. Paskui pažįstami stebisi 
– toks ramus buvo, gerą šeimą 
turėjo ir... Tai yra siaubas – as-
muo patiria vadinamąjį tunelinį 
sindromą. Kai mes patenkam į 
tunelį, tai instinktyviai einam į 
šviesą, o tunelinį sindromą pa-
tiriantis žmogus nieko nemato 
ir negirdi. Jis eina į tamsą. Ne 
paslaptis, kad dažniausiai prieš 
save ranką pakelia jautrūs, savyje 
viską išgyvenantys žmonės. Bet, 
pasikartosiu, nei Mėnulio fazės, 
nei ruduo dėl to nekaltas.“, - sakė 
A.Gustas.

Savižudybių bumo nesieja 
su rudeniu
Pastarąją savaitę Lietuvą sukrėtė žinomų žmonių savižudybės. 

O ir Anykščių rajone pranešama, kad randama žmonių, kurie ga-
limai iš gyvenimo pasitraukė patys. Komentaro paprašėme Anykš-
čių rajono psichikos sveikatos centro vadovo Audroniaus Gusto.

Psichiatras Audronis Gustas 
įspėja, kad žmonės nežaistų su 
savo psichine būsena ir kreip-
tųsi į specialistus.

Jono JUnevIčIAUs nuotr. 
Gydytojas  kalbėjo, jog ragina 

tuos žmones, kurie patiria išsi-
balansavimą negalvoti, jog viską 
įveiks patys. 

Susitikimas. Penktadienį prem-
jeras Saulius Skvernelis kartu su 
žemės ūkio ministru Broniumi 
Markausku lankėsi Ukmergės rajo-
ne, kur aplankė nuo liūčių nuken-
tėjusius žemdirbius. Į susitikimą su 
ministru pirmininku buvo išvykęs 
ir rajono meras Kęstutis Tubis. 
K.Tubis ketvirtadienį vykusiame 
rajono Tarybos posėdyje sakė, kad 
Anykščių rajono ūkininkų nuos-
toliai dėl lietingų orų gali siekti 7 
mln. eurų.

Uždaro. Likviduojama Elmi-
ninkų bandymų stotis. Bulvių ban-
dymai bus tęsiami Vokės filiale ir 
Žemdirbystės institute. Aiškinama, 
jog Elmininkų bandymų stotis ne-
bereikalinga, nes bulvininkystės 
plėtra Lietuvoje nėra didelė.

Pratybos. Penktadienį dėl 
Anykščių rajone vykstančių Lietu-
vos kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės skyrių verti-
namosios lauko taktikos pratybų 
„Stiprus Aukštaitis 2017“ visoje 
savivaldybės teritorijoje savival-
dybės administracijos direktoriaus 
Audroniaus Gališankos įsakymu 
paskelbta ekstremalioji situacija.
Savivaldybės ekstremaliosios situ-
acijos operacijų vadovu paskirtas 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas.

Kvorumas. Ketvirtadienį į 
Anykščių rajono savivaldybėje tu-
rėjusį vykti Trišalės tarybos posėdį 
nesusirinko pakankamas jos narių 
skaičius, kad posėdžio nutarimai 
būtų paskelbti galiojančiais. Kele-
tas Trišalės tarybos narių siūlė pa-
galvoti netgi apie tai, kad reikėtų 
posėdžių nelankančius tarybos na-
rius pakeisti kitais asmenimis.

Daktaras. Anykštėnas Mindau-
gas Nefas apsigynė istorijos moks-
lų daktaro disertaciją „Lietuvos 
šaulių sąjungos ideologijos paieška 
Lietuvos visuomenėje 1919-1940 
m.“ 29-erių M.Nefas dirba dėstyto-
ju Lietuvos edukologijos universi-
tete bei istorijos mokytoju vienoje 
Vilniaus gimnazijų. M.Nefo tėvas 
- Saulius Nefas, buvęs Anykščių 
rajono meras, o dabar MRU pro-
fesorius. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Rugsėjo 26 die-

ną  13.28 val. Troškūnų seniūni-
jos Mediniškių kaime vyras (g. 
1977 m.) smurtavo prieš savo 
brolį (g. 1969 m.). Vyras sulai-
kytas ir patalpintas į areštinę.  
Apie 16 val. Troškūnuose, Vytauto 
gatvėje, neblaivus (nustatytas 0,94 
prom. girtumas) vyras (g. 1958 m.) 

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Sėkmė lydi daug 
dirbančius

Paroda skirta 25- osiom Abcha-
zijos atskyrimo nuo Gruzijos me-
tinėms. Rugsėjo 27 dieną Rusijos 
kariuomenė užėmė Suchumį ir trys 
šimtai tūkstančių gruzinų paliko 
savo namus. Apie tai kalbėdami 

gruzinų dailininkai neslėpė susi-
jaudinimo, o skulptorius N. Batsa-
ši skatino didžiuotis, kad Lietuva 
priklauso Europos sąjungai, kuriai 
būdinga žmogiškos bendravimo 
formos ir kalba. „Rusija ir Ukrai-

na yra broliškos šalys. Bet kaip 
Rusija pasielgė su savo broliais 
ukrainiečiais? Jeigu taip elgiamasi 
su broliais, kaip elgiamasi su sve-
timais?“,- retoriškai klausė skulp-
torius. Jis sakė Lietuvos sąjūdžio 

Gruzinų dailininkai kuria 
Anykščiuose

Gražina ŠMIGeLsKIenĖ
grazina.s@anyksta.lt

Rugsėjo 28 dieną, Angelų muziejuje- Sakralinio meno centre atidaryta Gruzijos dailininkų paro-
da – pardavimas. Parodos atidaryme dalyvavo Abchazijos autonominės respublikos (Gruzija) daili-
ninkų sąjungai priklausantys kūrėjai: dailininkai  Amiran Kupravac,  Mirab Pipia, Mierab Efadze  
ir skulptorius Nerse Batsaši. 

metais susirašinėjęs su Vytautu 
Landsbergiu, rašęs Michailui Gor-
bačiovui (šie laiškai dabar ekspo-
nuojami Sakralinio meno centre, 
- aut. pastaba), o šios viešnagės 
Lietuvoje metu yra pasiruošęs su-
kurti paminklą V. Landsbergiui.

Dailininkai džiaugėsi, kad 
Anykščių parduotuvėse jiems šyp-
sosi pardavėjos ir atpažįsta, kad jie 
iš Gruzijos. Jie juokavo Anykščiuo-
se susipažinę su garsiais Telavio 
teatro aktoriais, kurių pasirodymą 
Anykščių kultūros centre dovano-
jo Gruzijos ambasada. Beje, apie 
spektaklį informacijos buvo labai 
mažai, todėl kultūros centro salė 
buvo pustuštė. 

Išgirdę Anykščių mero pavaduo-
tojo Sigučio Obelevičiaus prisimi-
nimus iš viešnagės Gruzijoje daili-
ninkai sakė, kad jų širdys suvirpa 
iš džiaugsmo, kad Traupyje auga 
buksmedis, išdygęs iš sėkliukės, 
kurią gamtininkas parsivežė iš Su-
chumio buksmedžių giraitės.

Dailininkai Anykščiuose sve-
čiuosis iki spalio 8 dienos, daly-
vaus kūrybinėse dirbtuvėse „An-
gelų keliu“, bendraus su Anykščių 
krašto dailininkais, moksleiviais. 
Jų sukurti darbai papuoš Angelų 
muziejų.

Parodoje eksponuojamų 27 dai-
lininkų darbų galima įsigyti. Darbų 
kainos prasideda šimtu eurų ir sie-
kia pusę tūkstančio. 

Gruzinų skulptorius Nerse Batsaši Anykščių Angelų muziejaus - Sakralinio meno centro direktoriui 
Tomui Tuskeniui sakė, kad skulptūrą “Nojus” norėtų pastatyti Kaukazo kalnuose, ten, kur geografų 
nuomone, Europa susitinka su Azija.

Jono JUnevIčIAUs nuotr.

smurtavo prieš sugyventinę (nusta-
tytas 1,05 prom. girtumas) (g. 1966 
m.). Vyras sulaikytas ir patalpintas į 
areštinę. Rugsėjo 28 dieną apie 2.35 
val. Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 
kaime vyras (neblaivus, nustatytas 
0,77 prom. girtumas) (g. 1962 m.) 
vieną kartą su lenta trenkė savo  
sugyventinei (neblaivi, nustatytas 
2,72 prom.) (g. 1965 m.) į dešinę 

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajone turizmo 
paslaugas teikiantį versli-
ninką Deividą Dilį.

„Lankytojų srautus visada 
skaičiuojam lapkričio 1 dieną, 
bet preliminariai jų šią vasarą 
padaugėjo 20 proc. Nors pernai 
lankytojų buvo sumažėję 20 
proc. nei užpernai“, - pasakojo 
D.Dilys.

Kiek plačiai savo pinigines 
poilsiautojai atveria įvairioms 
pramogoms, anot D.Dilio, labai 
priklauso nuo pačių žmonių.

„Vieni atvažiavę sako, kad 
jiems brangu 2 Eur, o kiti sako, 
kam man laukti tokiose eilėse, 
padarykite 4 Eur ir jos suma-
žės“, - sakė D.Dilys.

„ANYKŠTA“ TV pašnekovas 
pastebėjo, kad Anykščiuose vis 
dar trūksta apgyvendimo įstai-
gų, SPA teikiančių kompleksų, 
kuriuose poilsiautojai pasiliktų 
ilgesniam laikui.

„Trūksta tokių žmonių, kurie 
pasilieka ilgiau, turi didesnį 
biudžetą. Tada jau būtų visai 
kitokia konsepcija, būtų galima 

galvoti ir žiemą dirbti, ko da-
bar, deja, padaryti nelabai išei-
na“, - pastebėjo D.Dilys.

D. Dilį kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

-ANYKŠTA

Verslininkas Deividas Dilys 
atskleidė, kad kitąmet poil-
siautojus pakvies į naują 
kavinę.

Šildymo kompensacijas turėtų 
gauti daugiau kaip 200 tūkst. žmo-
nių. Tiesa, elektroninė skaičiuoklė 
preliminari, nes dar turi būti verti-
namas ir turtas. Skaičiuoklė turėtų 
padėti žmonėms suprasti, ar jiems 
apskritai priklauso kompensacija.

Šildymui dešimtadalį pajamų 
išleidžiantys gyventojai nuo va-
saros pradžios gauna kompensaci-
jas. Dabar bus galima pasitikrinti 
jų dydį, internete veikiančioje 
naujoje skaičiuoklėje įvedus būs-
to plotą, jame gyvenančių asmenų 
skaičių, trijų paskutinių mėnesių 
pajamas ir mėnesio išlaidas šildy-
mui.

Nepasiturintiems gyventojams 
kompensuojama būsto šildymo 
išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. 
skirtumo tarp šeimos pajamų ir 
valstybės remiamų pajamų šeimai 
dydžio. Jis šiuo metu yra 102 eu-
rai. Pavyzdžiui, keturių asmenų 
šeima, kurių pajamos siekia 800 
eurų, kompensaciją apsiskaičiuoti 
turi iš savo pajamų atėmę iš ke-
turių padaugintus 102 eurus. Išeis 
392 eurai, juos reikia dalinti iš 10 
proc. – taigi kompensuojama bus 
39,2 eurai. Panašias pajamas gau-
nanti vieniša dviejų vaikų mama 

gali tikėtis dešimčia eurų didesnės 
kompensacijos.

Dviejų asmenų dirbanti šei-
ma, kurių pajamos per mėnesį – 
670,60 eurų, o būsto naudingojo 
ploto normatyvas šeimai – 50 m2, 
gali tikėtis 46,66 eurų kompensa-
cijos.

Paramos šildymui galės prašyti 
ir būstą nuomojantys gyventojai.

Pasitikrinti, ar žmogui priklau-
so gauti šildymo kompensacija, 
galima Socialinės paramos šeimai 
informacinėje sistemoje SPIS: 
www.spis.lt.

Seimas šiemet nutarė praplės-
ti ratą asmenų, galinčių gauti 
šias kompensacijas už šildymą. 
Numatyta, kad nepasiturintiems 
gyventojams kompensuojama di-
desnė būsto šildymo išlaidų dalis, 
viršijanti ne 20 proc., o 10 proc. 
skirtumo tarp šeimos (asmens) ir 
valstybės remiamų pajamų (102 
eurų) šeimai.

Šildymo kompensacijos norin-
tys žmonės turi kreiptis į savival-
dybę elektroniniu būdu arba atėję 
patys, pateikti asmens dokumentą, 
atsiskaitymo už paslaugas knyge-
lę.

-ANYKŠTA

Kompensacijas už šildymą 
gaus daugiau asmenų
Artėjant šildymo sezonui Socialinės apsaugos ir darbo ministe-

rija pristatė naujai sukurtą Socialinės pašalpos dydžio bei Būsto 
šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklę. Gyventojai galės in-
ternetu paskaičiuoti, kokia jiems priklauso socialinė pašalpa ar 
kompensacija. Pasak ministerijos atstovų, šiemet daugiau šildymo 
kompensacijų turėtų gauti ne tik pensininkai, bet ir dirbantieji.

Nuomonė. Vertindamas dalies 
Seimo socialdemokratų partijos 
frakcijos narių apsisprendimą ne-
paklusti partijos tarybos sprendi-
mui ir likti valdančiojoje koalici-
joje, Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) 
partijos pirmininkas Seimo narys 
Gabrielius Landsbergis sako, kad 
socialdemokratai taikiai valdžios 
perleisti nemoka. „Jei esame de-
mokratinėje visuomenėje, reikia 
ir laikytis demokratijos taisyklių, 
nors jos kartais būna sunkios ir ne-
malonios. Pavyzdžiui, taikus val-
džių pasikeitimas. Socialdemokra-
tai šiandien parodė, kad jie taikiai 
valdžios perleisti nemoka. Skauda 
akis matant procesus šioje parti-
joje. Kiekviena diena atneša po 
naujieną. Tačiau tikiu, kad vardan 
Lietuvos demokratinės partinės 
sistemos ir apskritai demokrati-
nės sistemos mes išgyvensime šią 
krizę ir iš jos išeisime stipresni“, 
- kalbėjo TS-LKD pirmininkas G. 
Landsbergis.

Saugumas. Sparčiai augančiai 
Europos Sąjungos (ES) skaitmeni-
nei ekonomikai vis didesnę grėsmę 
kelia piktavališkos kibernetinės 
atakos, todėl ES skaitmeninės dar-
botvarkės viršūnių susitikime Ta-
line ypatingas dėmesys skiriamas 
kibernetiniam saugumui. Aukš-
čiausio lygio susitikimas surengtas 
šiuo metu ES Tarybai pirmininkau-
jančios Estijos iniciatyva. Lietuvos 
vadovės Dalios Grybauskaitės tei-
gimu, kibernetinių išpuolių taikiniu 
vis dažniau tampa ne tik interneto 
vartotojai, patiriantys duomenų 
vagystes, bet ir valstybinės insti-
tucijos, strateginė infrastruktūra, 
taip pat ir demokratiniai rinkimai. 
Skaitmeninės erdvės apsaugai jau 
nebepakanka vien tik nacionalinių 
pajėgumų, tam reikalingas koordi-
nuotas ir jungtinis ES atsakas.

Pagalba. Nuostolių dėl lietin-
gų orų patyrę Lietuvos ūkininkai 
gali tikėtis Europos Sąjungos (ES) 
paramos. ES viršūnių susitikime 
Taline dalyvaujanti Lietuvos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susiti-
kime su Europos Komisijos (EK) 
pirmininku Žanu Klodu Junkeriu 
iškėlė klausimą dėl žalos atlygini-
mo Lietuvos žemdirbiams. „Dviša-
liame susitikime EK pirmininkas 
patikino, kad nuo liūčių nukentėję 
Lietuvos ūkininkai gali tikėtis pa-
ramos. Todėl dabar labai svarbu, 
kad Vyriausybė nedelstų ir kuo 
greičiau kreiptųsi į Europos Komi-
siją“, - teigė D. Grybauskaitė.

Sprogmuo. Penktadienį, ne-
trukus po vidudienio, į Vilniaus 
centrą sukviestos specialiosios tar-
nybos - Gedimino kalno apačioje 
rastas sprogmuo. Pranešimą apie 
sprogmenį Vilniaus apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
gavo 12 val. 57 min. Pranešta, kad 
atliekant Gedimino kalno sutvir-
tinimo darbus, kalno papėdėje iš-
kasta Antrojo pasaulinio karo laikų 
minosvaidžio mina. 13.15 val. pa-
skelbtas planas „Skydas“.  Į įvykio 
vietą buvo išsiųstos priešgaisrinės 
gelbėjimo pajėgos, informacija 
apie įvykį perduota Vilniaus aps-
krities greitosios medicinos pagal-
bos stočiai. Popietę prie Gedimino 
kalno rastą vokišką minosvaidžio 
miną išgabeno Lietuvos kariuome-
nės Juozo Vitkaus inžinerijos bata-
liono išminuotojai.

Parengta pagal 
Bns informaciją

ranką. Moteris patyrė fizinį skaus-
mą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis sulaikytas.

Vagystės. Rugsėjo 25 dieną  
policija gavo vyro (g. 1972 m.),  
gyvenančio Anykščiuose, Vyšnių 
gatvėje, pareiškimą, kad buvo pa-
vogtas jam priklausantis dviratis, 
kuris stovėjo prie baseino “Ban-
genis” įėjimo durų. Padaryta 150 

eurų turtinė žala. Rugsėjo 27 dieną  
moteris (g. 1994 m.) apie 9  val. at-
ėjusi prie automobilio „AUDI A4“,  
stovėjusio Andrioniškyje, rado 
išlaužtas dviejų priekinių durelių 
ir bagažinės dangčio spyneles, 
atidarytą variklio gaubtą, išdaužtą 
priekinių dešinių durelių stiklą ir 
pavogtą akumuliatorių. Padaryta 
žala 100 Eur.



 
iš Arti 2017 m. rugsėjo 30 d.

savaitės citatos???

Ar Jus domina 
Lietuvos partijų 
veikla?

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUnevIčIUs

Janina RAUPYTĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Politika ir partijų veikla aš 
nesidomiu. Net nežinau, kiek tų 
partijų Lietuvoje yra. Aš juk net 
televizoriaus neturiu, visas žinias 
ir sveikinimų koncertus per radiją 
klausau. 

Valdas BANYS, Anykščių 
miesto gyventojas:

-Politika, tuo pačiu ir partijų 
veikla, kažkiek domiuosi. Vaizdas 
paskutiniu metu labai nekoks. Dar 
nespėjau įsigilinti į Socialdemo-
kratų partijos skilimą, jo priežas-
tis. Kol partijai vadovavo Algirdas 
Butkevičius, man ši partija patiko 
labiau. Dabartiniai įvykiai Social-
demokratų partijoje mane nuvylė. 
Beje, labiausia nusivyliau Valstie-
čių ir žaliųjų partijos veikla. 

Rimutis BAGDONAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Partijų veikla domina, seku 
įvykius Lietuvos Seime, Vyriau-
sybėje, žiūriu, kaip jie pešasi. Iš 
tikrųjų – reikia dirbti, o ne peš-
tis, tarpusavio partinius santykius 
aiškintis, kaip dabar vyksta So-
cialdemokratų partijoje. Ko gero 
Lietuvoje partijų per daug. O man 
svarbu, kad pensijos didėtų toly-
giai su kainų augimu.

Tiesa, karpius teko išvežti į 
ministeriją...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys apie meli-
oraciją: 

„Laimei, tėvas turėjo kažkokių 
pažinčių ministerijoje, tad pavyko 
išsaugoti ir gimtuosius namus, ir 
šalia jų buvusį tvenkinį“.

Beveik kiekvienas 
Bethovenas...

Daiva GASIŪNIENĖ, Panevė-
žio miesto vyriausioji architektė 
apie anykštėnus: 

„Beveik kiekvienas anykštėnas 
nori palikti pėdsaką kasdienybė-
je“.

Ir atvirkščiai: jei prisidirbi 
Anykščiuose, pasodina Vilniuje

Daiva GASIŪNIENĖ, apie 
gerus darbus: 
„Jei darai gerus darbus Vilniuje, 

tas atsiliepia Anykščiams, jei darai 
gerus Anykščiuose – neatsiejamai 
jaučia Vilnius“.

Na, kapelijų muzika taip pat 
ne visiems meditatyvi...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie Obuolines: 

„Sakyčiau, žymiai spalvingiau 
ir prasmingiau nei koks Velnio 
akmuo - nors neardo anykštėnų 
nervinių ląstelių...“

O jei meras būtų Vilkas ar 
Meškėnas?

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas apie buvusio mero 
Sigučio Obelevičiaus garbei, jo 
nuomone, skirtas Obuolines: 

„Atsirado pataikūnų, kurie bet 
kokiais būdais, norėdami jam įtik-
ti, sugalvojo net šventę surengti“.

Bet juk sako: „visiems geras 
nebūsi“...

Deividas DILYS, verslininkas, 
apie Obuolines: 

„Man atrodo svarbu šventę reng-
ti ne tam tikrai žmonių grupei, bet 
visiems miesto, rajono gyvento-
jams“.

Gal nedidelį žemės drebėjimą 
organizuojame?

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas, apie ekstremalaus įvykio 
paskelbimą: 

„Nei ekstremalusis įvykis, nei 
ekstremalioji situacija nepadeda 
ūkininkams pagal dabartinius ga-
liojančius teisės aktus.“ 

Antrą kartą išdalintos 
„Turizmo gilės“ Robertas ALeKsIeJūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, rugsėjo 28 d., Anykščiuose, restorane „Nykš-
čio namai“, antrus metus iš eilės vyko renginys „Turizmo gilės“, 
skirtas Pasaulinei turizmo dienai. Renginio metu apdovanoti la-
biausiai Anykščių kraštui nusipelnę turizmo žmonės ir turizmo 
objektai.

Verslininkui Deividui Diliui apdovanojimą įteikė laikinoji Anykš-
čių turizmo informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė. 

arba versle, mus net keletą kartų 
paminėjo ir pastebėjo. Mes visur 
skaidrėse buvome minimi. Esame 
viena iš tų teritorijų, į kurias ly-
giuojasi, kurioms pavydi ir netgi 
bando trukdyti kiti kurortai“, - sakė 
K.tubis.

Apie geriausiems turizmo paslau-
gų teikėjams  teikiamus apdovanoji-
mus, kurie siejami su gilėmis, meras 
K.Tubis kalbėjo su humoru.

„Konsultavausi su pavaduotoju, 
gilė yra vaisius. O gilės dar daugiau 
duos vaisių, nes mes esame pirmoje 
vietoje pagal afrikinį kiaulių marą ir 
gilių niekas nesugrauš“, - šmaikštavo 
K.tubis.

Laikinoji Anykščių turizmo in-
formacijos centro direktorė Kristina 
Beinorytė išimtinai dėkojo tik mo-
terims, ant kurių pečių laikosi visas 
Anykščių rajono turizmas. Ypatingos 
jos padėkos skriejo savivaldybės vy-
riausiajai specialistei kultūrai ir tu-
rizmui Audronei Pajarskienei, kuri, 
anot K.Beinorytės, „kai reikia, stoja 
mūru“. Padėkota šiuo metu moti-
nystės atostogose esančiai Anykščių 
turizmo informacijos direktorei Vi-
landai Reikalienei, kuri „prisidėjo 
labai daug Anykščių turizmo labui“, 
taip pat VšĮ „Sveikatos oazė“ direk-
torei Sonatai Veršelienei „be kurios 
Anykščiuose turizmas neįmanomas“.

Apdovanojimuose iš viso išda-
lintos penkios „Turizmo gilės“. No-
minacija „Metų žmogus“ atiteko 
Deividui Diliui, „Metų inovacija“ 
pripažintas Vyno ežeras, nominacija 
„Metų skonis“ skirta gastrobarui „Pe-
rino“, nominacija „Metų pažanga“ 
– A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žu-
kausko memorialiniam muziejui, no-
minacija „Metų pastogė“ – sodybai 
„Kankorėžis“.

Nominacijas pelnę turizmo paslau-
gų teikėjai nebuvo linkę sakyti viešų 
kalbų. Tik „Metų žmogumi” paskelb-
tas verslininkas D.Dilys replikavo: 
„Vau. Jaučiu, kad  esu tose rogėse, 
vėžėse.“ Prieš metus šiuose apdova-
nojimuose jis pelnė nominaciją „Kū-
rybiškiausias turizmo objektas“ už 
Labirintų parką.

Apdovanojimams „Turizmo gilės“ 
nominantus siūlė patys turizmo pas-
laugų teikėjai. Iš visų gautų pasiūly-
mų geriausius atrinko savivaldybės 
Turizmo komisija.

„Metų skonio“ nominacija atiteko gastrobarui „Perino“ ir jo sa-
vininkei  Linai Tamoliūnienei.

„Metų pastogės“ nominacija – Kristinos Juodelienės rankose.
Jono JUnevIčIAUs nuotr.

Anykščių rajono savivaldybės 
ir Anykščių turizmo informacijos 
centro organizuojamą renginį, į kurį 
susirinko maždaug 70 su turizmo 
sektoriumi susijusių anykštėnų, vedė 
Anykščių kultūros centro režisieriaus 
Jono Buziliausko sūnus Simas Buzi-
liauskas.

Renginio dalyvius sveikinęs rajono 

meras Kęstutis Tubis džiaugėsi, kad 
Anykščiai yra pastebimi šalies mas-
tu.

„Vilniuje, Ūkio ministerijos or-
ganizuotoje Pasaulinei turizmo 
dienai skirtoje konferencijoje net 
ekonomistas Žygimantas Mauri-
cas, kuris įžvelgia ne pačius džiu-
giausius momentus ekonomikoje 

„Metų pažangos“ nomina-
ciją atsiėmė muziejaus di-
rektoriaus pavaduotoja Asta 
Ražanskienė.
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rievės

vidmantas ŠMIGeLsKAs 

Jaučiu pareigą parašyti nekro-
logą liberalams. nuo vaikystės 
šitą būsimą lavoną pažinojau, 
mačiau kaip jis augo, kaip mokė-
si ir tobulėjo. Deja, labai dažnai 
liberalai varė „į kairę“, susidė-
davo su blogomis kompanijomis, 
pasiduodavo stipresniųjų įtakai. 
Matyt, dėl to jie pačiame jėgų 
žydėjime ir apleido šią politinių 
ašarų pakalnę.    

nekrologo pradžioje - nostal-
giški prisiminimai.  Prisimenu 
partiją vystykluose. Gerai atrodė, 
sveikai. Žandai raudoni. Aiškiai 
vizualizuoju 1993-1994-ųjų  

Lietuvos centro sąjungą, kurioje 
Romualdas Ozolas, egidijus 
Bičkauskas, Kęstutis Glaveckas. 
Atsimenu diskusijas, kur dabar 
amžiną atilsį filosofą R.Ozolą 
bando suvartyti jaunosios kartos 
intelektualas Remigijus čiupai-
la, kur ekonomikos profesorius 
K. Glaveckas nedidelio proto 
kaimiečiui mėgina paaiškinti pa-
saulines ekonomines tendencijas. 
Dar atsimenu, kaip pragmatikas 
Algis čaplikas filosofus stengiasi 
„įžeminti“. Atsimenu ir partijos 
Benderį vidmantą staniulį, jis 
ten buvo labai reikalingas ir 
turėjo savąją, sakyčiau plačią 
nišą. Ir būsimasis didysis lobistas 
Andrius Romanovskis gal dar 
savo studijų laikais centristų 
sekretoriate sklandė.  

Pirmojo seimo liberalai atrodė 
dar gražesni: Bronislovas Lubys, 
eduardas vilkas, Rimvydas 
valatka... Tačiau Atkuriamojo 
seimo liberalų frakcija į partiją 
nesusibūrė. Jei neklystu, buvo 
apskritai keistoka situacija, 
kai Liberalų partiją kūrė vieni 
žmonės, o seime liberalams ats-
tovavo kiti. Liberalų partijai iki 
1996-ųjų vadovavo ir vytautas 
Radžvilas, ir Šarūnas Davainis, 

ir Ginutis Vencius. Švelniai ta-
riant - skirtingo kalibro lyderiai.  
O 1996-aisias prasidėjo euge-
nijaus Gentvilo era. Tais metais 
E. Gentvilo liberalai Seimo 
rinkimuose gauna nulį mandatų, 
o centristų į seimą įkrenta net 
keliolika. 

E. Gentvilas kaip doras 
krepšinio komandos vadybinin-
kas paskutinius dvidešimt metų 
užsiima legionierių paiešką. 
Prieš 2000-ųjų seimo rinkimus 
jis į komandą ima Rolandą 
Paksą ir visą jo dvarą. Bingo! 
Liberalų būrys patenka į seimą, 
o “ozoliniai” centristai lieka 
už borto. Centristams liūdna, 
centristų jaunimas nori valdžios - 
R. Ozolas paliekamas atskalūnu, 
ir dvi jaunos chebros susijungia 
į Lietuvos liberalų ir centro 
sąjungą. Tuo tarpu R. Pakso 
dvaras paskelbia autonomiją  ir į 
2004-ųjų seimo rinkimus eina su 
nuosava nauja partija. Liberal-
centristų partija perka naują 
žvaigždę - vidurio puolėją Artūrą 
Zuoką. Bet A. Zuokas kamuoliu 
su komandos draugais nesidali-
na ir e. Gentvilas su eligijumi 
Masiuliu bei Gintaru steponavi-
čiumi kuria naują komandą „Lie-

tuvos liberalų sąjūdis“. Paskui 
ir pats A. Zuokas, kaip anksčiau 
R. Paksas, iš partijos išsiveda 
savo svitą ir įsteigia asmeninę 
partiją. Bet jam iš to išeina 
šnipštas, tritaškiai nekrenta ir 
po pralaimėtų seimo rinkimų jis 
antrą kartą Liberalų ir centro 
sąjungai taria „Taip“, grįždamas 
atgal ten, iš kur išėjo. Išsidaužėm 
snukius ir dabar vėl gyvensime 
kartu Lietuvos laisvės sąjungoje 
lyg nieko nebuvę...

sunkiai įsivaizduoju R. Ozolą 
su brendžio dėžute rankoje. 
net jei toje dėžutėje ne eurai, o 
brendis. 

e. Masiuliui brendžio dėžutė 
tinka, o R. Ozolui - niekaip. Ta-
čiau, mano supratimu, problema 
ne konkretaus politiko tipaže, jei 
norite - jo sąžinėje, bet tenden-
cijose. Partijoje turi būti ir mo-
ralinių autoritetų, ir darbininkų, 
ir avantiūristų. Deja, darbininku 
būti tingisi, o autoritetu per 
valandą netampama... O valdžios 
norisi čia ir dabar. Partijos 
lyderiu tapus avantiūristui, vargu 
ar šalia jo susiburs autoritetai. 
Kita vertus, jei autoritetai bursis 
šalia avantiūristo - tokie jie ir 
autoritetai. 

spėju, jog jei būtų galimybė 
atsukti laiką, e. Gentvilas visus 
ilgus dvidešimt metų būtų lošęs 
be legionierių. Be R. Pakso, be 
A. Zuoko, be centristų. na, e. 
Masiulį tai jis vis tiek būtų užsi-
auginęs. Tačiau šitas e. Masiulis, 
kitoje aplinkoje, matyt, būtų 
užaugęs visai kitoks.

Ir A. čaplikas dabar nebesi-
veržtų pas liberalus. Pamanyk, 
vienus rinkimus pralaimėjo-
me... “Kokiais 1994 metais, 
o gal ir vėliau F. naumano 
fondo konsultantas Šrioderis 
(ne tas) mums pradedantiems 
politikams kaldavo į galvas, 
kad Lietuvai reikalingos dvi 
liberalios ideologijos partijos. 
Mūsų naivius klausimus apie 
vienybę ir kitą panašų bulšitą 
jis atremdavo teiginiu, kad kai 
viena partija gaus valdžią, kita 
turi laukti, kol ta susimaus, o 
tai neišvengiamai įvyks ir tada 
antroji turi būti pasiruošusi 
valdžiai ir perimti ją. Taip 
liberalizmas Lietuvoje niekada 
nemirs. sakė ratas suksis daug 
metų.” - savo „Facebook“ 
paskyroje parašė A. čaplikas. 
Deja, p. Algi, susimaus ir susi-
naikins, ne tą patį reiškia...   

Senjorus renginio svečiai 
kvietė šėlti

Iš viso Anykščių rajono į renginį at-
vykusius senjorus sveikino Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Ieva Gražytė, jos pavaduotoja Gintarė 
Noliūtė, mero patarėjas Donaldas Vai-
čiūnas, po Tarybos posėdžio į renginį 
taip pat atvykęs rajono meras Kęstutis 
Tubis. Ne tik sveikinimo žodį tarė, bet 
daug naudingos informacijos suteikė 
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos atstovė Diana Bradauskienė bei 
Anykščių rajono policijos komisariato 
atstovė Rūta Avižaitė bei svečias iš 
Vilniaus – labdaros ir paramos fondo 
„Sidabrinė linija“ projektų vadovas 
Marius Čiuželis. 

„Nuoširdžiai sveikinu visus su 
Tarptautine pagyvenusių žmonių die-
na. Savo patirtimi, išmintimi ir širdies 

šiluma dalinkitės su visais, kuriuos su-
tinkate savo kelyje. Niekada nesijaus-
kite vieniši, būkite sveiki, laimingi ir 
mylimi“ – savo linkėjimus senjorams 
išsakė I. Gražytė. Po jos kalbėjusi G. 
Noliūtė ne tik džiaugėsi matydama 
„gražius ir šviesius“ veidus, ne tik lin-
kėjo džiaugtis kiekviena kasdienybės 
akimirka, bet ir siūlė renginio daly-
viams taip pašėlti, „kad net pasikeltų 
stogas“.

Sveikinimo žodį taręs rajono meras 
K. Tubis senjorams linkėjo, kad bran-
da ateitų kartu su išmintimi, kad se-
natvė būtų priimama filosofiškai, kad 
metų kraitis netaptų našta... 

Suteikta informacija apie 
saugumą

Nors vienišus ir pagalbos reika-
lingus žmones pagal poreikį lanko 
Anykščių rajono socialinių paslaugų 

Anykščių senjorai žiūrėjo filmą apie... save
Ketvirtadienį Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje 

vyko Anykščių rajono socialinių paslaugų centro organizuotas 
renginys „Mūsų širdys atviros džiaugsmui“, skirtas Tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

Renginio svečiai susirinkusiems senjorams linkėjo, kad atėjusi 
branda neatsineštų kartu vienatvės valandų, kad jie turėtų su kuo 
pasidalinti sukaupta gyvenimiška patirtimi, o svarbiausia, kad 
visuomet jaustųsi reikalingi.

centro socialiniai darbuotojai bei jų 
padėjėjai, šventės viešnia D. Bradaus-
kienė kalbėdama priminė, kaip svarbu 
pasirūpinti saugumu – tvarkinga elek-
tros instaliacija, krosnimi ir t.t. Ji taip 
pat paragino žmones prieš ateinantį 
žiemos sezoną paskambinti į Anykš-
čių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir 
pasikviesti specialistą į namus, kuris 
nemokamai patikrins elektros instalia-
ciją, krosnį, kaminą. 

O policijos atstovė R. Avižaitė papa-
sakojo, ką daryti, jeigu tektų susidurti 
su telefoniniais sukčiais. Pasak parei-
gūnės, jokių Lietuvoje esančių insti-
tucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai 
niekada neprašys telefonu pasakyti 
savo asmens duomenų. „Jeigu jums 
paskambina policijos tyrėju prisistatęs 
asmuo ir prašo nurodyti kokius nors 
duomenis, to nedarykite. Jums gali 
paskambinti policijos tyrėjas ir pa-
prašyti atvykti į policijos komisariatą, 
gali susitarti jums patogiu laiku atvykti 
pas jus, bet pareigūnas visada nurodys 
priežastį, kodėl jis nori su jumis susi-
tikti. O jeigu kilo bent menkiausia abe-
jonė, skambinkite bendruoju pagalbos 
telefonu 112 ir klauskite, ar tikrai jums 
skambinęs pareigūnas turi atvykti. 
Svarbiausia – klauskite, bendraukite ir 
nepasimeskite“ – kalbėjo R. Avižaitė. 

Direktorė džiaugėsi įstaigos 
jubiliejumi

Anykščių rajono socialinių pas-

laugų centro direktorė Jolanta 
Pleškienė sveikino jau su tradicija 
tampančiu kasmetiniu senjorų susi-
būrimu, linkėjo šiltų, ramių, artimų 
žmonių pilnų namų. „2017-ujų metų 
ruduo mūsų centrui yra šiek tiek ki-
toks, ir pasakysiu kodėl. 2007 m. 
spalio mėnesio Taryboje buvo pri-
imtas sprendimas steigti Socialinių 
paslaugų centrą. 2008 m. sausio 2 
d.centras pradėjo veikti. Tada turė-
jom 38 darbuotojus ir teikėm 2 soci-
alines paslaugas. Šiemet mums – 10 
metų. Užaugom – šiandien centras 
teikia 12 socialinių paslaugų, cen-
tre dirba 88 darbuotojai... 10 metų 
pralėkė kaip viena diena – supras-
dami, jog negalim sustabdyti laiko, 
ėmėme stabdyti akimirkas. Pirmas 
žingsnis – paroda, kurioje įamžinta 
dalis mūsų paslaugų gavėjų, antra-
sis žingsnis – 20 minučių filmukas, 
kurio veikėjai esam mes visi. Taigi 
šiandien – dar ir filmo premjera“ – 
kalbėjo direktorė J. Pleškienė.

Pasveikinti jubiliatai 

Renginio metu prie scenos buvo 
pakviesti šiemet jubiliejus šventę 
ar dar švęsiantys žmonės. Tad su 
garbingu 90 metų gimtadieniu pa-
sveikinta Lina Balčienė, su 85 -erių 
metų sukaktimis pasveikintos: Ge-
novaitė Raupelienė, Stasė Paulienė, 
Stasė Kielienė, Marijona Tubienė, 
Aldona Juknonienė, Alma Bačku-

lienė bei Leokadija Miežienė; 80 
metų jubiliejų šiemet mini Alfonsas 
Liška, Vanda Marijona Vaitonienė; 
75 -erių sulaukė Jurgis Jielinis, Milė 
Kazickienė ir Zita Ramanauskaitė, 
o Palmai Frankinaitei suėjo 65-eri. 

Jubiliatus pasveikino Anykščių ra-
jono socialinių paslaugų centro Vaikų 
dienos centro mergaitės Ūla ir Aurėja. 

Pasiūlymas - turėti 
telefoninį draugą

Įdomų projektą Anykščių senjo-
rams pristatė svečias iš Vilniaus M. 
Čiuželis. “Jūs mėgstate kalbėti, bet 
neturite kam pasakyti “labas rytas” 
ar palinkėti labos nakties? Neturite 
su kuo pasidalinti dienos džiaugs-
mais ir rūpesčiais? Tam yra įkurta  
“Sidabrinė linija”. Tai nemokama 
draugystės ir bendravimo telefonu 
paslauga, ilgainiui tapsianti na-
cionaline pagalbos linija garbaus 
amžiaus žmonėms. Ši linija siūlo 
garbaus amžiaus žmonėms turėti 
telefoninį draugą. Siūloma paslau-
ga - bet kada ir bet kiek kartų per 
savaitę nemokamai pasikalbėti su 
jums surastu draugu” - apie projek-
tą kalbėjo svečias. 

Norintys susirasti telefoninį drau-
gą gali skambinti nemokamu tele-
fonu 8 800 800 20 arba rašyti elek-
troniniu paštu kristina.ciuzeliene@
sidabrinelinija.lt. 

-ANYKŠTA

Į Anykščių menų inkubatorių švęsti Tarptauti-
nės pagyvenusių žmonių dienos susirinko sen-
jorai iš viso Anykščių rajono.

Jono JUnevIčIAUs nuotr.

Popierinės vaikų darytos gėlės šių metų jubiliatams.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro 
vadovę Jolantą Pleškienę (dešinėje) sveikino 
Anykščių socialinės globos namų direktorė Jo-
lita Gečienė.
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(Atkelta iš 1 p.)
Šventės išvakarėse – opus 
atlyginimų klausimas

Anykščių ligoninės vyr. gydyto-
jas D. Vaiginas įstaigai vadovauti 
pradėjo 1997 m. birželio 1 d. „Va-
dovu tapau tada, kai rajono svei-
katos priežiūros sistemoje vyko 
didžiulės permainos. Anykščių 
ligoninė ir Anykščių rajono pir-
minės sveikatos priežiūros centras 
tapo atskiromis įstaigomis. Atėjęs 
radau didžiules skolas – jos siekė 
arti 1,5 mln. litų. Įstaigoms atsi-
skyrus, ligoninei skolų teko „liūto 
dalis“ – apie 1,2 mln. litų“ – dar-
bo pradžią prisiminė įstaigos va-
dovas.

Paklaustas, kaip pavyko išbris-
ti iš skolų liūno, vyr. gydytojas 
kalbėjo: „Su kreditoriais visiškai 
atsiskaitėme per 2-3 metus. Tai 
nebuvo lengva. Sumažinome apie 
40 etatų. Tai nereiškia, kad tiek 
darbuotojų atleidome – dalis per-
sonalo turėjo 1,5-2 etatus. Skolų 
atidavimo laiku paprašėme atsi-
sakyti dalies etato. Kai pagaliau 
atsitiesėme, atlyginimus padidi-
nome“.

Šiomis dienomis atlyginimų 
klausimas medikams vėl itin es-
kaluojamas. Sveikatos apsaugos 
ministerija teigia pasirūpinusi lė-
šomis, kad gydytojų atlyginimai 
būtų padidinti, tuo tarpu to nepa-
dariusių įstaigų vadovai kaltinami 
savivaliavimu. Ir Anykščių ligo-
ninė šiame procese minima kaip 
įstaiga, nepakėlusi darbuotojams 
atlyginimų. Apie tai ligoninės va-
dovas nevengia kalbėti: „Kai tik 
bus mums pervesti pinigai, atly-
ginimus padidinsime. Ligoninės 
administracija jau daugelį metų 
elgėsi ir elgiasi ir, patikinu, elg-
sis socialiai ir fiskaliai atsakingai. 
Žinoma, kad darbo užmokestis 
darbuotojams – prioritetas, bet jis 
negali būti svarbesnis už įstaigos 
fiskalinio tvarumo palaikymą“.

Pasak vadovo, šiemet asmens 
priežiūros paslaugų kainos padi-
dėjo tik 4,1 proc., vadinasi, tiek 
pat – ir įstaigos galimybės užsi-
dirbti. 

„Beje, ligoninės 2017 metų 7 
mėnesių vidutinis darbo užmo-
kestis palyginus su 2016 metais 
gydytojams padidėjo 56 eurais, 
slaugytojams – 27 eurais. Gaila, 
kad Sveikatos apsaugos ministe-
rija į tai nekreipia dėmesio, o ima 
priekaištauti ir koneveikti“ – kal-
bėjo D. Vaiginas. 

Anykščių ligoninė panašesnė 
į regioninę ligoninę

Šiuo metu Anykščių ligoni-
nėje dirba apie 250 darbuotojų, 
ligoninė turi 200 lovų. „Tai pa-
kankamai solidūs skaičiai rajono 
ligoninei. Aš džiaugiuosi, kad vis 
dar pavyksta išsaugoti ir teikti tas 
paslaugas, apie kurių nutraukimą 
kalbama jau ne vienerius metus – 
nors gimdymų skaičius per metus 
nėra didelis, bet mus pavyksta iš-
saugoti Akušerijos –ginekologijos 
skyrių. Ligoninei trūksta gydytojų, 
tačiau bent jau pavyksta prikalbin-
ti medikus nors ir ne nuolatiniam 
darbui ligoninėje, bet atvykti čia 
ir teikti konsultacijas“ – kalbėjo 
įstaigos vadovas. Paklaustas, kas 
vyr gydytojo manymu, stabdo jau-
nų specialistų atvykimą į Anykš-
čių ligoninę, D. Vaiginas svarstė: 
„Matyt, viena pagrindinių prie-
žasčių yra ta, kad jauni specialis-
tai renkasi didesnes ligonines, kur 
ir karjeros galimybės didesnės, o 
ir atlyginimai didesni”.

Nepaisant kasdienių problemų, 
su kuriomis susiduria įstaigos va-
dovas, šventės išvakarėse D. Vai-
ginas džiaugėsi savo kolektyvu: 
„Man džiugu, kad pavyko suburti 
darnų, profesionalų, savo darbą 
mylintį personalą“. 

O paprašius palyginti darbo pra-
džią ir šių dienų realijas, gydytojas 

sakė: „Sunku lyginti. Viskas labai 
greitai keičiasi. Galiu pasakyti tik 
tiek, kad nemiegotų naktų buvo ir 
tada, ir dabar pasitaiko... Bet ge-
riau kalbėkim apie šventę...“

Aukštus valstybės pareigūnus 
atstovavo Seimo narys Antanas 
Baura

Šventė Kultūros centro salėje 
prasidėjo žiūrint vaizdo medžiagą 
apie Anykščių ligoninės įkūrimą, 
plėtrą, naujas paslaugas. Buvo 
prisiminti ir visi ligoninei vadova-
vę vyriausieji gydytojai. Iki 1944 
–ųjų Anykščių miesto ir rajono 
gyventojams medicinos paslaugas 
teikė aplinkinių rajonų – Utenos, 
Ukmergės, Panevėžio gydymo 
įstaigos. Pradžioje vos kelis dar-
buotojus turėjusi besikurianti gy-
dymo įstaiga, šiandien siūlo gau-
sybę paslaugų. 

Daugiausiai padėkų sulaukė 
pagrindinis šventės kaltininkas – 
ligoninės vyr.gydytojas D. Vaigi-
nas. Nors į renginį buvo pakviesti 
Sveikatos ministerijos, LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto atsto-
vai, tačiau juos visus atstovavo ir 
galybę padėkų įteikė anykštėnas 
Seimo narys Antanas Baura. Tie-
sa, į sceną jis kvietė ir kolegą, taip 
pat Seimo narį Sergejų Jovaišą, 
tačiau jis teisinosi turįs dešinės 
rankos įtvarą ir mieliau liktų sė-
dėti salėje. Taigi A. Baura pasvei-
kino ligoninės darbuotojus Seimo 
pirmininko Viktoro Pranckiečio, 
Sveikatos apsaugos ministro Au-
relijaus Verygos bei Seimo Svei-
katos reikalų komiteto pirminin-
kės Agnės Širinskienės vardu.

Ligoninės vyr gydytojui D. Vai-
ginui asmenines padėkas per A. 
Baurą perdavė Sveikatos apsau-
gos ministras A. Veryga bei Seimo 
pirmininko pirmoji pavaduotoja 
Rima Baškienė.

Pasveikinti ligoninės darbuoto-
jų su gražiu jubiliejumi susirinko 
gausus būrys Anykščių rajono įs-
taigų, organizacijų atstovų, rajono 
savivaldybės darbuotojų. Ilgoje 
sveikinimo kalboje rajono meras 
Kęstutis Tubis linkėjo, kad „li-
goninėje nemažėtų ligonių, kad 
gydytojams pakaktų darbo bei rū-
pesčio“.

Anykščių medikų pasveikinti 
atvyko ir buvęs Anykščių klebo-
nas, dabar Dusetų Švč. Trejybės 
bažnyčios klebonas, kanauninkas 
Stanislovas Krumpliauskas. Jis 
sakė, nors ir pasitinkintis Zarasų 
ligoninės medikais, gydytis vis 
dėlto ir dabar atvyksta į Anykš-
čius.

Didžiule rožių puokšte nešinas 

į sceną pasveikinti kolegų užlipo 
ir Anykščių psichikos sveikatos 
centro vadovas, gydytojas psichi-
atras Audronis Gustas. Humoro 
jausmo nestokojantis medikas į 
D. Vaiginą kreipėsi: “Nebijokite, 
šitos gėlės ne jums. Jas dovanoju 
ilgamečiam ligoninės vairinkui, 
kuris jau daug metų sėkmingai 
vairuoja šį laivą per didesnes ir 
mažesnes audras. Gėles noriu 

Apdovanoti nusipelnę ligoninės darbuotojai:

Sveikatos reikalų komiteto padėkos:
Virginijai Pažėrienei – vyriausiojo gydytojo pavaduotojai medicinai, 
vidaus ligų gydytojai, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus gydytojai 
gastroenterologei; 
Almai Pilkauskaitei – vyriausiajai slaugytojai-slaugos administratorei;
Ritai Laurinaitienei – gydytojai chirurgei, endoskopuotojai ir 
echoskopuotojai;
Vandai Adomonienei – laboratorinės medicinos gydytojai ir 
gydytojai epidemiologei;
Audronei Lapinskienei – gydytojai anesteziologei reanimatologei, 
vidaus ligų gydytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai;
Ledina Kaladienei – vaikų ligų gydytojai;
Povilui Šiušui – gydytojui oftalmologui;
Eglei Čelkauskaitei – radiologijos technologei;
Rimai Vanagienei -  maisto paruošimo skyriaus vedėjai;
Jūratė Kaziūnienei – autoklavuotojai.

LR Sveikatos apsaugos ministerijos padėkos:
Reginai Balaišienei - Anesteziologijos radiologijos skyriaus 
vyresniajai slaugytojai;
Astai Sereikienei – Vaikų ligų skyriaus vedėjai, vaikų ligų gydytojai;
Nijolei Januškienei – Akušerijos- ginekologijos skyriaus vedėjai, 
gydytojai akušerei ginekologei;
Vaidai Klimkevičienei – vidaus ligų gydytojai;
Viliui Januškai – Anesteziologijos- reanimacijos skyriaus vedėjui, 
gydytojui anesteziologui reanimatologui;
Lina Vitkūnienei – gydytojai anesteziologei reanimatologei;
Daivai Unikauskaiti – Nervų ligų skyriaus vedėjai, nervų ligų gydytojai;
Rolandui Jurkėnui– gydytojui chirurgui;
Birutei Braknienei – akušerei, radiologijos technologei.
Romai Banienei –  bendrosios praktikos slaugytojai;
Aldonai Navickienei – vaikų ligų slaugytojai;
Loretai Baranauskienei – operacinės slaugytojai;
Alvyrai Kažukauskienei – chirurgijos ir ortopedijos - traumatologijos
skyrių vyresniajai slaugytojai;
Daivai Rudinskaitei – bendrosios praktikos slaugytojai;
Rimai Orlovienei – bendrosios praktikos slaugytojai;
Laimai Raišuotienei – kineziterapeutei;
Jurgitai Česionienei – bendrosios praktikos slaugytojai;
Angelei Joneikienei – klinikos laborantei.
Anykščių rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos:
Gertrūdai Ivanovaitei – nervų ligų gydytojai;
Juozui Sabaliui – gydytojui urologui;
Vitalijui Šilinskui – gydytojui urologui;
Jurgiui Kyguoliui – gydytojui neurochirurgui;
Danutei Šermukšnienei – priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus 
vyresniajai slaugytojai;
Neringai Gudonienei– bendrosios praktikos slaugytojai;
Vidai Pilkauskienei – slaugytojo padėjėjai;
Ramunei Žmoginienei – virėjai;
Almai Šližienei – klinikos laborantei;
Vytautui Ražanskui- autošaltkalviui – vairuotojui. 

Pirmasis Anykščių ligoninės 
vyr. gydytojas Vaclovas Ra-
lys, gydymo įstaigai vadova-
vęs 1952- 1957 m.

1957 – 1985 m. Anykščių li-
goninės vyr. gydytoju buvo 
chirurgas Bronius Šimkū-
nas.

Nuo 1985 m. iki 1997 m. vyr. 
gydytojo pareigas ėjo aneste-
ziologas, chirurgas Antanas 
Bražėnas. 

65-erius metus anykštėnai gydosi 
savo miesto ligoninėje

įteikti jūsų pavaduotojai Virgini-
jai Pažėrienei”. Po didžiulių sa-
lės ovacijų saulaukusio A. Gusto 
sveikinimo, jam dėkodama gydy-
toja V. Pažėrienė pridūrė, kad jie 
su sveikintoju ne tik kolegos, bet 
ir buvę grupiokai.  

Po oficialios šventės dalies 
savo dainomis susirinkusiuosius 
linskmino dainininkė Vaida Ge-
nytė. 

Anesteziologijos- radiologijos skyriaus vedėjas Vilius Januška 
atsiimdamas padėką sakė, jog ją dovanoja visam savo vadovau-
jamo skyriaus kolektyvui. 

Šventėje apsilankė ir buvęs Anykščių bažnyčios klebonas, ka-
nauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Prieš renginį dėmesį 
dvasininkas rodė Anykščių ligoninės medikėms.

Jono JUnevIčIAUs nuotr.
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- 19 metų atidavėte Anykščiams – 
dirbdama Anykščių rajono vyriau-
siąja architekte rūpinotės miesto 
veidu. Dabar dirbate Panevėžio sa-
vivaldybės vyriausiąja architekte. 
Kuo skiriasi darbas Anykščiuose 
nuo darbo Panevėžyje?

-Anykščiuose vyriausiąja architek-
te ir architektūros skyriaus vedėja dir-
bau 19 metų, Panevėžyje kol kas tik 
metus. Tą patį darbą dirbu 20 metų. 
Žiauroka. Toks darbas man patinka, 
man pačiai atrodo, kad ir tinka. La-
bai branginu darbą Anykščiuose. Čia 
mano šeimos šaknys. Čia gyveno 
mano seneliai, čia praleisdavau visas 
vasaras vaikystėje, net keletą metų 
mokiausi A. Vienuolio gimnazijoje, 
tada mokykla vadinosi II vidurine. 
Vėliau svajojau sugrįžti, ir grįžau. 
Nesigailiu nei dienos. Tikrai labai 
myliu šį kraštą, ką išmokstu ir suži-
nau geriausio, stengiuosi integruoti į 
Anykščius.

-Kas sunkiau – formuoti didelio 
miesto paveikslą – statinius, spal-
vas, žaliąsias zonas – ar mažo mies-
telio?

- Panevėžys dešimt kartų dides-
nis miestas. Labai įdomus įvairias-
luoksnis miestas, pramonės Meka, 
pirmasis miestas Lietuvoje, pradėjęs 
vystyti modernią pramonę, pirmųjų 
mechaninių malūnų miestas, gilaus 
kultūrinio geno miestas, teatro ir kino 
elito kalvė, Juozo Miltinio, dabar Sta-
sio Eidrigevičiaus miestas, kadaise 
pats žaliausias Sovietų sąjungoje. Čia 
įsisteigė pirmoji Lietuvoje gimnazija, 
dabar pavadinta Juozo Balčikonio 
vardu. Tuo tarpu Anykščiai, kartosiu 
ir kartosiu, Lietuvos žalioji kultūros 
viršūnė. Mažas, bet su didžia ambi-
cija, išraiškingas, jaukus, manyčiau 
progresyviausias miestas Lietuvoje 

Apie Anykščius architektė 
tik pasakoja gražius dalykus

Buvusi Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji architektė, da-
bar – Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė ,,Anykštai“ sakė, nesigailinti nei vienos dienos,  pra-
leistos vienu iš Lietuvos kultūros židinių vadinamame miestelyje 
– Anykščiai jai -  vienas iš progresyviausių mažų miestelių šalyje, 
kuris, pasak architektės, yra jaukus ir išraiškingas.

iš mažesniųjų miestų. Mielas ir sun-
kus. Toks ir čia buvo ir architekto 
darbas. Suvokti vietą, išgryninti pri-
valumus, nusibrėžti viziją, strategines 
veiksmo kryptis ir, be abejo, daug ir 
nuoširdžiai dirbti. Kad sukonstruoti 
vietą, kurioje gera būti. Taip dirbau 
Anykščiams, taip dirbu ir Panevėžiui. 
Man įdomu tvarkyti erdves, užpildant 
jas žmonių kūryba. Architektui yra 
svarbiausia sugebėti pajusti vietos 
išskirtinumą, sugebėti įgauti ryšį su 
supančia aplinka. Todėl į klausimą, 
kas sunkiau, atsakyčiau, kad vienodai 
sunku ir vienodai lengva. Sunkiausia 
yra kažką daryti pirmą kartą. Man tai 
ne pirmas kartas, todėl gal ir nelabai 
sunku. Savo darbu, manau, tiesiog 
privalai išjudinti emocijas ir paska-
tinti, pažadinti gyvenimui. Atrasti 
galimybių ribas. Toks yra architekto 
uždavinys. Žinoma, jis nuolat sudė-
tingėja, nes turi išsaugoti vertybes, o 
ištekliai visados riboti.

-Kokius savo, kaip architektės, 
darbus Anykščiuose vertinate la-
biausiai?

-Savo darbų aš negaliu vertinti. 
Paprastai darbus vertina kiti. Dvi-
gubai maloniau, kad būtent įvertina 
kiti žmonės, nors ir po ilgesnio laiko. 
Visada reikia laiko įsitikinti, įprasti 
ir įtvirtinti savo jauseną. Todėl, kai 
dabar girdžiu gerus atsiliepimus apie 
Anykščius, apie Anykščių gerą aurą, 
apie investicijų neišmatuojamą nau-
dą, reikšmę, prasmę / tikrai paglosto 
„dūšią“. Įpratau pradžioje sulaukti 
kritikos. Kuo jos būna daugiau, tuo 
žinau, kad darbas bus geresnis atei-
čiai. To mane išmokė profesorius ar-
chitektas Vytautas Dičius.

-Jums dirbant vyriausiąja archi-
tekte Anykščiuose įrengtas Lajų ta-
kas. Kaip jautėtės įgyvendindama 

projektą, kuris, sukėlė itin didelį 
šurmulį – vieni piktinasi nutiestu 
taku, o kiti negali atsidžiaugti, nes 
į Anykščius jau trečią vasarą plūs-
ta turistai? Jei tik nuo Jūsų būtų 
priklausęs sprendimas kur įrengti 
prieštaringai vertinamą taką, ar 
būtumėte jį kūrusi prie Puntuko 
akmens?

-Apie Lajų taką galėčiau kalbėti 
labai daug. Šis objektas tai tik didžiu-
lių darbų per daugelį metų rezultatas. 
Neatsirado jis atsitiktinai. Nebūna 
gerų „dėdžių“ ar „tetų“, kurie nei iš 
šio nei iš to mosteltų stebuklinga laz-
dele ir sakytų „štai jums Lajų takas, 
štai jums Šventosios krantinės takas, 
arba štai jums Menų inkubatorius ar 
atstatytas ir surežisuotas turistinis 
„siaurukas“. Tai labai nuoseklaus, 
gilaus, kompleksinio modeliavimo, 
nuolatinių įrodinėjimų apie Anykš-
čių, kaip literatūros lopšio, gamtos ir 
kultūros vėrinio išskirtinumą ir ver-
tingumą darbo, geros komandos su-
siklausymo, pasitikėjimo vieni kitais 
darbo rezultatas. Buvome paruošę 
Anykščių rajoną Lajų tako projektui 
vystyti. Todėl jis ir atsirado, todėl jis 
atsirado būtent toje vietoje, todėl ir 
sujungė šis objektas visus objektus 
tarpusavyje. Kitaip, darnios plėtros 
vystymo, Anykščių regiono žadini-
mo, Anykščių patrauklumo skatini-
mo rezultatas.  

-Augote, mokėtės Vilniuje. Vė-
liau, kartu su šeima persikėlėte į 
Anykščius. Kodėl sostinę išmainėte 
į provincijos miestelį?

-Gimiau Ukmergėje. Nuo antros 
iki ketvirtos klasės mokiausi Anykš-
čiuose, tik po to nuvykau su mama ir 
sese į Vilnių pas tėvelį, nes jis dirbo  
Statybos treste, statė Vilniaus Šeški-
nės, Pašilaičių, Fabijoniškių mikro-
rajonus. Į Anykščius atvažiavau po 
architektūros studijų baigimo, nes la-
bai norėjau gyventi atskirai nuo tėvų, 
savarankiškai. Sostinės į jokį provin-
cijos miestelį neišmainiau, nes pirma 
Anykščiai – ne provincija arba tada ir 
Vilnius provincija, o iš tikro, tai sosti-
nė be Anykščių būtų niekas. Mes visi 
gyvename ir dirbame tame pačiame 
krašte, gimtojoje Lietuvoje, stengia-
mės, kad Lietuva klestėtų, tobulėtų, 
kad būtų gera gyventi, dirbti, ilsėtis, 
auginti vaikus. Jei darai gerus darbus 
Vilniuje, tas atsiliepia Anykščiams, 
jei darai gerus Anykščiuose – neat-
siejamai jaučia Vilnius. Tai kas tada 
provincija? Provincija yra teorinis da-
lykas ir tik nuo mūsų pačių priklauso, 
kaip mes patys susikuriame savo pa-
čių jauseną.

-Jūsų namai, šeima, liko Anykš-
čiuose. Ar nepasiilgstate miesto, ne-
svarstote čia grįžti?

-Čia mano namai, čia mano ra-
jonas, čia mano artimieji, čia mano 
draugai, čia esu ir aš pati. Aš niekur 
neišvažiavau. Taip jau sutapo, kad 
kaip tik šiemet tapau Lietuvos archi-
tektų sąjungos Tarybos nare, taip pat 
Lietuvos architektų rūmų suvažiavi-
mas išrinko mane į Lietuvos architek-
tų rūmų ekspertų komisiją Panevėžio 
ir Utenos apskričiai. Todėl tikrai ne-
nutolau nuo Anykščių. 

Šiandien be abejonės visas savo 
profesines jėgas atiduodu Panevė-
žiui, kad būtų geriau visiems, aišku, ir 
Anykščiams. Kad anykštėnai galėtų 
ir mėgtų atvažiuoti į Panevėžį ir ap-
sipirkti, ir papramogauti, ir pasisemti 
kultūros, ir pabendrauti, ir paošti, ir 
pasidžiaugti pačiu svarbiausiu Lietu-

vai šio laikotarpio projektu – įvykiu 
regionuose – Stasio Eidrigevičiaus 
menų centru. Menų centras repre-
zentuos modernųjį ir šiuolaikinį Lie-
tuvos meną bei pristatys pasaulinio 
garso menininkų kūrybą, neribojamą 
konkretaus žanro ar kūrybos srities, 
ypatingai praturtins ne tik Panevė-
žio kultūrinį gyvenimą bei kilstels į 
tarptautinį lygmenį, bet ir stimuliuos 
kultūrinio turizmo augimą bei sukurs 
sąlygas menininkams įsilieti į euro-
pinį ir pasaulinį kultūros kontekstą 
platesnėje zonoje, apimant, be abejo, 
ir Anykščius.  

-Sakoma, kad anykštėnai turi 
specifišką charakterį. Per daug 
darbo metų Anykščiuose, su anykš-
tėnais, pastebėjote kokių nors iš-
skirtinių čia gyvenančiųjų charak-
terio savybių? 

-Anykštėnų charakteris - super ge-
ras. Nemažai metų dirbdama Anykš-
čiuose stebėjau žmones, jų charakte-
rius, ypatybes, lūkesčius. Anykštėnai 
visada nori daugiau, o tai progreso 
siekimo bruožas, jie nori nematyto, 
nepatirto, net sakyčiau neįmanomo 
dalyko. Tokiuose rėmuose ir dirbau. 
Man labai patinka žmonės su vaizduo-
te, su originaliu mąstymo išvystymu. 
Beveik kiekvienas anykštėnas nori 
palikti pėdsaką kasdienybėje. Visko 
nori daugiau, plačiau, ryškiau.....O 
dabar, truputį iš tam tikro atstumo 
galiu pasakyti, kad faini tie anykštė-
nai. Žinoma, sutikau ir tokių, kurie 
vaidina, kad išrado gėrį arba iš kurių 
išimta savikritika. Pati nudegiau, to-
dėl siūlau ir kitiems saugotis tokių. O 
šiaip – aplink mane visada buvo ir yra 
ypatingi žmonės, ir toli gražu ne sta-
tuso prasme. Didžiuojuosi, kad tikrai 
daug teko pažinti ir dabar bendrauti 
būtent Anykščiuose.

-Jei turėtumėt svečių Anykščiuo-
se, kur pirmiausiai juos vestumė-
tės? Aplankyti gamtos ar architek-
tūros paminklų?

-Visi mano svečiai aplankė viską, 
kas yra Anykščiuose, sužinojo viską, 
ką tik aš galėjau beišpasakoti, net ir 
daugiau – nes visada pagražinu visus 
dalykus, susijusius su Anykščiais. Už 
Anykščių vardo garsinimą net gavau 
specialų Aplinkos ministro apdova-
nojimą, aišku, tas apdovanojimas 
buvo ir už Anykščių puoselėjimą.

-Jūsų vyras, Vytenis Daunoras, 
taip pat yra architektas, kuris dir-
ba Anykščiuose. Ar dažnai neprita-
riate vienas kito projektams, juos 
kritikuojate? O galbūt idėjas gal-
vojate kartu?

-Vytenis Daunoras yra mano vyras, 
draugas, kolega. Vytenis, kaip saky-
davo mano tėvai dar tada, kai mes 
nebuvome šeima, buvo ir yra mano 
geriausias draugas. Nesutikau aš dar 
savo gyvenime kito tokio protingo, 
įžvalgaus, su ypač gilia kultūra, svei-
ko mąstymo ir ypač subtilaus esteti-
nio supratimo vyro, kaip Vytenis. Jis 
ir yra pagrindinis mano mokytojas su 
absoliučia klausa viskam: kultūrai, 
žmogaus dvasinei savijautai, aplin-
kos tendencijoms... Tikrai nepapras-
tas žmogus yra Vytenis, labai geras 
architektas, subtilus aplinkos pajautė-
jas, daugelio idėjų generatorius, nau-
jovių troškėjas, labai geras tėvas. Ir 
visą tai sudėta į vieną žmogų, matyt, 
neatsitiktinai – Vytenis yra Algiman-
to Daunoro sūnus - kompozitoriaus, 
knygos „Harmonija“ autoriaus.

-ANYKŠTA

Buvusi Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnie-
nė pastebi, kad anykštėnai visada nori nematyto, nepatirto, net 
neįmanomo dalyko. Toks jų charakteris.

Jono JUnevIčIAUs nuotr.

šiupinys

Protai. Antrąjį „Auksinių protų“ 
rudens turnyro žaidimą Anykščiuo-
se laimėjo dvi komandos - liberalų 
„Nikė“ ir svėdasiškių „Varpas“, su-
rinkusios po 54 taškus. „Vienaskai-
ta“ nuo lyderių atsiliko dviem taš-
kais. Po dviejų žaidimų „Nikė“ turi 
135 tšk. ir Lietuvoje užima 35-ąją 
vietą, „Varpas“ - 58-as (128 tšk.), 
„Vienaskaita“ - 72-a (125 tšk.), 
„Dzajana“ - 154-a (104 tšk.), „Dur-
nių laivas lėtai skęsta“ - 178-as (99 
tšk.). Lietuvoje „Auksinius protus“ 
žaidžia 372 komandos. 

Tyrimas. Ketvirtadienį vykusiame 
rajono Tarybos posėdyje svarstyti 28 
sprendimų projektai, daugiausiai tai 
– eiliniai ūkiniai klausimai. Posėdyje 
savivaldybės Laikinoji komisija, ty-
rusi liberalo Luko Pakelčio veiksmus 
Mickūnų motokroso trasoje, pateikė 
savo išvadas. Joje buvo konstatuota, 
kad L.Pakeltis, tapdamas Mickūnų 
motokroso trasos valdytoju, nesi-
naudojo tarnybine padėtimi, tačiau 
atkreipė dėmesį, kad ją valdant nėra 
pilnai vykdomas Viešųjų įstaigų įsta-
tymas. Komisija padarė išvadą, kad 
motokroso entuziastai neturi galimy-
bių laisvai sportuoti Mickūnų moto-
kroso trasoje, tačiau L.Pakelčiui pri-
klausanti VšĮ „MKS – Čiversa“ nėra 
savivaldybės viešoji įstaiga, todėl 
duoti nurodymus, kaip organizuoti 
savo veiklą, neturi teisės. Plačiau 
apie tai kituose laikraščio „Anykšta“ 
numeriuose.

Kaimas. Mero pavaduotojas Sigu-
tis Obelevičus praeitą savaitę dalyva-
vo Kaimo parlamento posėdyje Tau-
jėnuose. Lietuvos kaimo parlamento 
tikslas - sutelkti Lietuvos kaimo bal-
są ir apsispręsti, kur link Lietuvos 
kaimas turi eiti, koks jis turi būti.

Reklama. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimu pripažinta, kad 
2017 m. balandžio 12 d. „LNK” pro-
gramoje rodytas reportažas apie kan-
didatą į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje  Kristupą Augustą Kri-
vicką yra paslėpta politinė reklama ir 
nuspręsta įpareigoti Politinių partijų 
ir politinių kampanijų finansavimo 
kontrolės skyrių nustatyti reportažo 
paskelbimo kainą politinės reklamos 
įkainiais ir šias išlaidas nurodyti K. 
A. Krivicko politinės kampanijos fi-
nansavimo ataskaitoje ir finansavimo 
apskaitos žiniaraštyje.

Konkursai. Anykščių savival-
dybės administracija ieško dviejų 
vyriausiųjų specialistų - vienas bus 
įdarbintas Statybos skyriuje, kitas - 
Socialinės paramos skyriuje.

Sveikino. Anykščių imtynininkai 
sveikino 85-erių metų jubiliejų šven-
tusį, Klaipėdoje gyvenantį imtynių 
pradininką Anykščiuose Julių Male-
lę. J. Malelė anykštėnus imtynių abė-
cėlės mokė nuo 1956 m. iki 1971 m. 

Reidas. Utenos aplinkos apsaugos 
departamento Anykščių rajono agen-
tūros specialistai sulaukė gyventojo 
skundo dėl UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ šiukšlių surinkimo au-
tomobilio, kuris esą teršia Anykščių 
miesto gatves. Gyventojas atkreipė 
aplinkosaugininkų dėmesį, kad iš 
po miestą važinėjančio šiukšlių su-
rinkimo automobilio teka iš šiukšlių 
susidaręs skystis, kuris ne tik teršia 
miestą, bet ir baisiausiai smirda. Re-
aguodami į gyventojo skundą, an-
tradienį aplinkosaugininkai mieste 
surengė reidą, kurio metu važinėjo 
paskui šiukšlių surinkimo automobi-
lį, tačiau pažeidimų nenustatė.



2017 m. rugsėjo 30 d.

pirmadienis 2017 10 02

sekmadienis 2017 10 01

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 
3. 
9.25 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas ore (subtitruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Baltieji liūtai. Gimę 
laisvėje (subtitruota). 
13.45 Mis Marpl Kodėl nepa-
klausė Evans?. N-7.  
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 Pramoginė laida „Editos 
šou“.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Laisvės kaina. 
Partizanai. N-7.  
21.55 Premjera. Viskas vardan 
meilės. N-7.  
23.30 Pragaro vaikis 2. Aukso 
armija. N-14.  
1.30 Pasaulio dokumentika.  

 
6.00 „Kaukė“.  
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
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 
„Vėžliuko Semio nuotykiai 2“. 
11.55 PREMJERA „Marko ir 
Raselo nuotykiai“. 
13.45 „Pričiupom!“.  
14.15 „Holivudo žmogžudysčių 
skyrius“. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 „Paskutinė tvirtovė“. N14.  
0.15 „Nakvynės namai“. S.  
2.05 „Kelyje“. N14.

 
6.30 „Ančiukų istorijos“. 
7.00 „Bailus voveriukas“. 
7.30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“.  
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.  
10.30 „Svajonių sodai“.  
11.30 „Kalakutai. Atgal į ateitį“.  
13.15 PREMJERA 
„Palikuonys“. N-7  
15.40 NAUJAS SEZONAS 
„Simpsonai“. N-7  
16.10 „Ekstrasensų mūšis“. N-7  
18.00 „Raudonas kilimas“.  

18.30 „TV3 žinios“.   
19.30 „X Faktorius“. N-7  
22.00 VAKARO KINO 
TEATRAS „Nesunaikinami 2“. 
N-14  
23.55 PREMJERA „Jos neištiki-
mybė“. N-14  
1.40 PREMJERA „Universalioji 
korta“. N-14.

  
6.30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas Kaune. II dalis (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Čempionų lygos etapas 
Norvegijoje. 2017 m.  
10.00 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
10.30 Atgal iš nebūties. 
Gelbstint karaliaus arklius.  
11.40 „Pragaro katytė“.  
12.40 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. 
N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Nevėžis - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija. 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
21.45 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
22.45 „Kortų namelis“. N14.  
0.50 Kita miesto pusė. N14.  
2.20 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Sodo gyventojai“. 
9.15 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.  
10.15 „Būrėja“.  
11.25 „Akloji“.  
12.00 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 

13.00 „Mylėk savo sodą“.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.00 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
19.10 TV1 KOMEDIJA 
Žandaras ir ateiviai. N-7. 1979 
m.  
21.00 Piko valanda. N-7.  
23.00 Karštis (Heat). N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.00 Durys atsidaro. Viena 
istorija. (kart.). 
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
8.30 Euromaxx.  
9.00 Premjera. Skonio pasaka. 
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. 
10.00 Karinės paslaptys.  
10.45 Mokslo sriuba.  
11.00 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  
12.40 Jules Massenet. Opera 
„Manon“.  
15.20 Mažesnieji broliai.  
15.50 Linija, spalva, forma.  
16.15 Nacionalinis turtas. 
16.40 Durys atsidaro.  
17.10 Pasaulio irklavimo čem-
pionatas. Finalai.  
19.00 Europos moterų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Ispanija. Tiesioginė 
transliacija iš Alytaus. 
20.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
21.40 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 3 d. 
22.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Jules Massenet. Opera 
„Manon“.  

 
6.30 Bus visko (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
10.55 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
12.00 Kalinių žmonos (k). N-7.  
13.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
17.35 Valanda su Rūta (k).  
19.00 KK2 (k). N-7.  
21.00 „Alfa“ savaitė.  
21.30 @rimvydasvalatka (k).  
22.00 Žinios. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
23.30 „Alfa“ savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 24 valandos (k). N-7.  

 
6.30 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7 (kart.)  
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7  
8.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7  
9.00 „Gyvūnų manija“.  
9.30 „Vienam gale kablys“.  
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7  
10.30 „Svajonių šefas“.  
11.00 „Išlikimas“. N-7  
12.00 „Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti“. N-7  
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7  
14.30 „Gražiausi žemės kam-
peliai“.  
15.00 „Pavojingiausi pasaulio 
keliai“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Havajai 5.0“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7  

19.00 „Kastlas“. N-7  
20.00 „1006 km lenktynės 
Estijoje“.  
21.00 „Dainų dvikova“.  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Vikingai“. N-14  
23.30 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14 
 

 
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 Kasdieniniai gamtos ste-
buklai su R. Anusausku. Ruduo.  
10.45 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“. N-7. 
12.45 „Krikšto tėvas“. N-7. 
13.50 „Karo merginos“. N-7. 
14.55 „Pavojingiausios kelio-
nės. Bangladešas“. N-7. 
15.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 Naujo TV sezono prista-
tymas. 
20.00 Žinios.  
20.30 Naujo TV sezono prista-
tymas (tęs.). 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „MMA “King of the Cage 
001”. JAV - Lietuva“ (2).. N-7. 
00.00 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“. N-7. 
02.00 „Moterų daktaras“. N-7. 
03.30 „Bekraštė Kanada“.. 
04.20 „24/7“. 
05.00 „Vandenyno milžinai. 
N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1. N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 
11.40 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 Koncertas, skirtas 
Policijos - Angelų sargų, dienai. 
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 4. N-7. 
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.35 „Visatos broliai“. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 

10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7. 
12.40 Bus visko (k).  
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7. 
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Pagrobimas. N-7. 
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7. 
1.15 „Visa menanti“. N-7. 
2.05 Paskutinė tvirtovė. N14. 

6.25 INOprogresas. 
6.55 Didvyrių draugužiai. 
7.25 Simpsonai. N-7. 
7.55 Legendinės legendos. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 Bruto ir Neto. N-7. 
20.00 Legendinės legendos. 
N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kobra 11. N-7. 
23.35 Gaudynės. N-7. 
0.35 „CSI kriminalistai“. N-7. 
1.30 24 valandos. Palikimas. 
N-14. 

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  

N-7
7.35 „Farų karai“ N-7. 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7. 
9.30 „Voratinklis“. N-7. 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7. 
11.35 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“.
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
15.50 „Voratinklis“. N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.30 Farai. N-7
21.05 „Žvaigždžių kelias į bega-
lybę“. N-7. 
23.25 „Pjūklas“. S. 
1.25 „Kortų namelis“. N14. 
3.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.55 „Pašvaistė. Liepsnojanti 
padangė“. 

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 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
14.35 „Marvel animė. Geležinis 
žmogus“. N-7. 
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 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 „Piko valanda 2“. N-7. 
22.50 „Meilės randai“. N-7. 
0.45 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7. 
1.40 „Policija ir Ko“. N-7. 
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
3.55 „Piko valanda“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
7.00 Kur vanduo ir žmonės kuria 
gyvenimą. Dreverna. 
7.30 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3 (kart.).
8.20 Atspindžiai. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Durys atsidaro. 
12.40 Vokalinės studijos „Kivi“ 
20-mečio koncertas. (kart.).
14.10 Mokslo sriuba. Ved. Ignas 
Kančys. (kart.).
14.30 Karinės paslaptys. 
15.15 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. HD.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.30 Kelias į namus. 
19.00 Euromaxx. 
19.35 Šlovės dienos. N-7. 
20.30 Nes man tai rūpi. 
21.20 Premjera. Kiotas. 

22.10 Giminės. Daugiaserijinis 
vaidybinis filmas. 
23.00 Laisvės vėliavnešiai. 
23.30 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Dabar pasaulyje. 
0.15 Visagino Country 2017.
1.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Elektrinis raitelis. N-7. 
3.30 Muzika gyvai. Koncertas 
„Florencijos suvenyras“. 
5.00 Panorama. 

6.30 Autopilotas (k). 
7.00 „Alfa“ savaitė (k). 
7.30 Valanda su Rūta (k). 
9.00 Žinios. 
10.00 @rimvydasvalatka (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7. 
13.35 24 valandos (k). N-7. 
15.30 Valanda su Rūta (k). 
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). 

 programa 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Raitelis be galvos. N-7. 
9.00 Kur giria žaliuoja. 
9.30 CSI Majamis. N-7. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
12.30 Havajai 5.0. N-7. 
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
14.00 6 kadrai.

 14.30 Televitrina. 
15.00 Raitelis be galvos. N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
17.00 Havajai 5.0. N-7. 
18.00 CSI Majamis. N-7. 
19.00 Kobra 11. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.10 Naša Raša. N-14. 
22.00 Farai. N-7. 
23.00 Žiauriai baisi naktis 2. S. 
1.05 Naša Raša. N-14. 
1.35 Daktaras Hausas. N-14. 
2.25 Las Vegasas. N-7. 

 
07.20 Skinsiu raudoną rožę. 
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gluchariovas“. N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas “. N-7.
15.00 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 NAUJAS SEZONAS. 
Nuoga tiesa.. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „24/7“.
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“. N-7.
03.25 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.15 „Merdoko paslaptys“. N-7.
05.00 „Marionečių šokiai. N-7.
05.45 „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 Štutgarto kriminalinė 
policija 1. N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 
11.40 Beatos virtuvė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 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 Klauskite daktaro. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 
1.05 Savaitė. 
2.05 Klauskite daktaro. 
3.05 Karinės paslaptys. 
4.05 Emigrantai. 
5.00 Seserys. N-7. 

6.35 „Visatos broliai“. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7. 

12.40 Nuo... Iki... (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7. 
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Čia tai geras!. 
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
Taksi 2. N-7. 
0.15 „Juodasis sąrašas“. N-7. 
1.15 „Visa menanti“. N-7. 
2.00 Pagrobimas. N14. 

6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Bruto ir Neto. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 Bruto ir Neto. N-7. 
20.00 Prieš srovę. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Sučiupus nužudyti. N-14. 
0.35 „CSI kriminalistai“. N-7. 
1.30 24 valandos. Palikimas. 
N-14. 
2.20 Paskutinis iš vyrų. N-7. 
2.45 Rouzvudas. N-7. 
3.35 Ponas Jangas. 

6.40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“.  N-7
7.35 „Farų karai“ N-7. 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
9.30 „Voratinklis“. N-7. 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7. 
11.35 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“.
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
15.50 „Voratinklis“. N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.05 „Dingę be žinios“. N14. 
23.15 „Žvaigždžių kelias į bega-
lybę“. N-7. 
1.30 „Begėdis“ N14. 
2.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.15 „Pragaro katytė“. 
4.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45  „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
14.35 „Marvel animė. Geležinis 
žmogus“. N-7. 
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 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Tarp moterų“. N-7. 
22.55 „Meilės randai“. N-7. 
1.20 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
2.10 „Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
4.25 „Piko valanda“. N-7.

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Visagino Country 2017. 
7.15 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3 (kart.).
8.05 Durys atsidaro. 
8.20 Septynios Kauno dienos. 
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Euromaxx. 
12.40 Šlovės dienos. N-7. 
13.30 Nes man tai rūpi. 
14.15 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 
15.15 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. HD.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. 
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 

19.35 Šlovės dienos. N-7. 
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.20 Supriešinta šalis? Atakos 
prieš „Charlie Hebdo“ padariniai 
(subtitruota).
22.10 Antradienio detektyvas. 
Šerlokas 1. N-7. 
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
23.55 Dabar pasaulyje. 
0.25 Visagino Country 2017.
1.50 Giminės. Daugiaserijinis 
vaidybinis filmas. 
2.40 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas. 
4.10 Anapus čia ir dabar. 
5.00 Panorama. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.30 Farai (k). N-7. 
9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras (k). 
10.30 Bus visko (k). 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.35 24 valandos (k). N-7. 
14.25 24 valandos (k). N-7. 
15.30 Nuo... Iki... (k). 
16.30 Farai (k). N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Dienos komentaras (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 programa
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Raitelis be galvos. N-7. 
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 CSI Majamis. N-7. 

10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
12.30 Havajai 5.0. N-7. 
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
14.30 Televitrina. 
15.00 Raitelis be galvos. N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
17.00 Havajai 5.0. N-7. 
18.00 CSI Majamis. N-7. 
19.00 Kobra 11. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.10 Naša Raša. N-14. 
22.00 Aiškiaregė. N-14. 
0.25 Naša Raša. N-14. 
1.00 Daktaras Hausas. N-14. 
1.50 Las Vegasas. N-7. 

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Darbščios rankos, atviros 
širdys.
07.50 Partizanų keliais. 
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
 13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 NAUJAS SEZONAS. 
Gyvenimo būdas. N-7.
21.30 NAUJAS SEZONAS. 
Patriotai. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. N-7
01.45 Reporteris.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1. N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 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 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 5. N-7. 
1.05 Nacionalinė ekspedicija. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.35 „Visatos broliai“. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7. 
12.35 Anapus nežinomybės. 
N-7.
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7. 

15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Pagauk dainą. 
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Blogas poelgis. 
N14. 
0.15 „Juodasis sąrašas“. N-7. 
1.15 „Visa menanti“. N-7. 
2.00 Taksi 2. N-7.

6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Bruto ir Neto. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 Bruto ir Neto. N-7. 
20.00 Gero vakaro šou.. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikinglotto. 
22.30 Rembo. Pirmasis krau-
jas. N-14. 
0.20 „CSI kriminalistai“. N-7. 
1.20 24 valandos. Palikimas. 
N-14. 
2.10 Paskutinis iš vyrų. N-7. 
2.35 Rouzvudas. N-7. 
3.25 Ponas Jangas. 

6.40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7
7.35 „Farų karai“ N-7. 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
9.30 „Voratinklis“. N-7. 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7. 
11.35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
15.50 „Voratinklis“. N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Neptūnas. 
Tiesioginė transliacija
21.00 „Teisingumo misija“. N14. 
23.05 „Dingę be žinios“. N14. 
1.05 „Begėdis“. N14.
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.50 „Pragaro katytė“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45  „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
14.35 „Marvel animė. Geležinis 
žmogus“. N-7. 
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 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Gaivaus oro gūsis“. N-7. 
22.55 „Meilės randai“. N-7. 
1.20 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
2.10 „Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Visagino Country 2017. 
(kart.).
7.15 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3 (kart.).
8.20 Nacionalinis turtas. (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Skonio pasaka (kart.).
12.40 Šlovės dienos. N-7. 
13.30 Anapus čia ir dabar. 
14.20 Supriešinta šalis? Atakos 
prieš „Charlie Hebdo“ padariniai 
(subtitruota, kart.).
15.15 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. HD.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Maistas ir aistros. 
19.35 Šlovės dienos. N-7. 
20.25 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
21.20 Premjera. Hablio kos-

minis teleskopas. Misija - visata 
(subtitruota).
22.10 Elito kinas. Komediantas. 
N-7. 
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.50 Šerlokas 1. N-7. 
2.25 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“. 
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
5.00 Panorama. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 Kalinių žmonos. N-7. 
8.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras (k). 
10.30 Nuo... Iki... (k). 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
13.35 24 valandos (k). N-7. 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7. 
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7. 
16.30 Pagalbos skambutis (k). 
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). 

 programa
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Raitelis be galvos. N-7. 
9.00 Svajonių šefas. 
9.30 CSI Majamis. N-7. 

10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
12.30 Havajai 5.0. N-7. 
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
14.30 Televitrina. 
15.00 Raitelis be galvos. N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
17.00 Havajai 5.0. N-7. 
18.00 CSI Majamis. N-7. 
19.00 Kobra 11. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.10 Naša Raša. N-14. 
22.10 Beždžionių planeta. N-7. 
0.35 Naša Raša. N-14. 
1.30 Daktaras Hausas. N-14. 
2.25 Las Vegasas. N-7. 

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę. 
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
 13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 NAUJAS SEZONAS. 
Moterų balsas. Dabar..
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai.  N-7
00.45 „MMA “King of the Cage 
001”. JAV - Lietuva“ (3).. N-7.
01.45 Reporteris.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1. N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 
11.40 Gyvenimas. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 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 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio futbolo čempi-
onato atrankos rungtynės. Malta 
- Lietuva. Tiesioginė transliacija 
iš Maltos. 
23.50 Klausimėlis.lt. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 
1.05 Specialus tyrimas. 
2.05 Klauskite daktaro. 
3.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 

6.35 „Visatos broliai“. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7. 

12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 „PREMJERA Rožių 
karas“. 
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
Terminatorius. Išsigelbėjimas. 
N14. 
0.45 „Juodasis sąrašas“. N-7. 
1.40 „Visa menanti“. N-7. 
2.30 Alchemija. VDU karta. 
3.00 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Bruto ir Neto. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 Bruto ir Neto. N-7. 
20.00 Farai.. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Karštas kubilas - laiko 
mašina. 
0.35 „CSI kriminalistai“. N-7. 
1.30 24 valandos. Palikimas. 
N-14. 
2.20 Paskutinis iš vyrų. N-7. 
2.45 Rouzvudas. N-7. 

3.35 Ponas Jangas. 

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7. 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7. 
9.30 „Voratinklis“. N-7. 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7. 
11.35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.
12.40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
15.50 „Voratinklis“. N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
19.30 „Įteisintas faras“. N-7
20.35 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.05 „Mirtini priešai“. N14. 
23.10 „Teisingumo misija“. N14. 
1.10 „Begėdis“. N14. 
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
2.50 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
3.15 „Kas žudikas?“. N-7.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45  „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
14.35 „Marvel animė. Geležinis 
žmogus“. N-7. 
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 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA „Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Šešėlis“. N-7. 
22.55 „Meilės randai“. N-7. 
1.20 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7. 
2.10 „Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
4.25 „Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Gaivaus oro gūsis“. 
N-7.

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Anapus čia ir dabar. 
7.00 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3 (kart.).
7.50 Linija, spalva, forma. 
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Maistas ir aistros. 
12.40 Šlovės dienos. N-7. 
13.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
14.20 Hablio kosminis telesko-
pas. Misija - visata (subtitruota, 
kart.).
15.15 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
15.40 Premjera. Mažasis prin-
cas 3 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

18.30 Nacionalinis turtas. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Šlovės dienos. N-7. 
20.30 Legendos. 
21.20 Iškilmingas koncertas, 
skirtas Mokytojų dienai. 
23.00 Lengvai ir saldžiai. N-14.
23.30 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynių apžvalga.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Kultūrų kryžkelė. 
1.15 Elito kinas. Komediantas. 
N-7. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 KK2 (k). N-7. 
8.30 Pagalbos skambutis. N-7. 
9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras (k). 
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7. 
13.35 24 valandos (k). N-7. 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7. 
15.30 KK2 (k). N-7. 
16.00 KK2 (k). N-7. 
16.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Dienos komentaras (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 programa
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Raitelis be galvos. N-7. 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 CSI Majamis. N-7. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę. N-7. 
12.30 Havajai 5.0. N-7. 
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
14.30 Televitrina. 
15.00 Raitelis be galvos. N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
17.00 Havajai 5.0. N-7. 
18.00 CSI Majamis. N-7. 
19.00 Kobra 11. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.10 Naša Raša. N-14. 
22.10 Magiškasis Maikas. N-14. 
0.15 Naša Raša. N-14. 
1.20 Daktaras Hausas. N-14. 
2.10 Las Vegasas. N-7. 

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
 13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.25 NAUJAS SEZONAS. 
„Baudėjas“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. Dabar. 
Pokalbių laida. Ved. N. Bunkė, L. 
Tamulytė, E. Užaitė.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Delta“. N-7.
03.25 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.15 „Merdoko paslaptys“. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1. N-7. 
10.55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 
11.40 Stilius. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 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 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 penktadie-
nis. Premjera. Nerealusis Halkas. 
N-7. 
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“. 
7.05 „Kaukė“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7. 

9.50 24 valandos. N-7. 
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7. 
12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 „PREMJERA Rožių 
karas“. 
15.30 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Godzila. N14. 
23.25 Eskobaras. Kruvinas 
rojus. N14. 
1.40 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas. N14. 

6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Bruto ir Neto. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 Pelenė. 1950. 
21.05 Juros periodo parkas 3. 
N-7. 
22.55 Kito gyvenime. 
1.15 Rembo. Pirmasis kraujas. 
N-14. 

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7
7.35 „Farų karai“ N-7. 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7. 

9.30 „Voratinklis“. N-7. 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7. 
11.35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.
12.40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7
13.45 „Farų karai“. N-7
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7. 
15.50 „Voratinklis“. N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
19.35 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7. 
21.35 „Sunku nužudyti“. N14. 
23.35 Mirtini priešai. N14. 
1.35 „Begėdis“. N14. 
2.25 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7. 
3.10 „Sunku nužudyti“. N14. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45  „Būrėja“. 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7 
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7. 
14.35 „Marvel animė. Geležinis 
žmogus“. N-7. 
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 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA „Midsomerio žmog-
žudystės XIX. Mirtis dėl įtikėjimo“. 
N-7. 
23.05 SNOBO KINAS 
„Atsisveikinimo žodis“. N-7. 
1.10 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7. 
2.00 „Policija ir Ko“. N-7. 
3.00 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
3.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
4.15 „Nusikaltimo vieta - 
Berlynas. Šešėlis“. N-7. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Doloresa Kazragytė skaito 
R. Bacho sakmę „Džonatanas 
Livingstonas Žuvėdra“. 
6.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
7.15 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3 (kart.).
7.40 Mažasis princas 3 (kart.).
8.05 ARTi. 
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 12 
D (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stop juosta. (kart.).
12.40 Šlovės dienos. N-7. 
13.30 Legendos. 
14.15 Teatras. 
15.15 Premjera. Auklė Mun.
15.25 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.
15.40 Premjera. Mažasis prin-
cas 3 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laba diena, Lietuva. 
18.00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas 
Kančys.

18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.35 Šlovės dienos. N-7. 
20.30 Kultūros teismas. 
21.20 Europos kinas. Premjera. 
Sugrįžimas. N-14. 
22.50 Sapnų gaudyklė. 
0.10 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 
0.50 Džiazo muzikos vakaras. 
1.55 Iškilmingas koncertas, 
skirtas Mokytojų dienai. 
3.40 Kultūros teismas. 
4.25 Kelias į namus. 
5.00 Euromaxx. 
5.30 Panorama. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
7.30 KK2 (k). N-7. 
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 KK2 (k). N-7. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7. 
13.35 24 valandos (k). N-7. 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7. 
15.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
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). 

 programa
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Raitelis be galvos. N-7. 

9.00 Praeities žvalgas. N-7. 
9.30 CSI Majamis. N-7. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
12.30 Havajai 5.0. N-7. 
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
14.30 Televitrina. 
15.00 Raitelis be galvos. N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7. 
17.00 Havajai 5.0. N-7. 
18.00 CSI Majamis. N-7. 
19.00 Kobra 11. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
20.30 Farai. N-7.
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Ranka, verta milijono. 
N-7. 
1.00 Beždžionių planeta. N-7.
 

 
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Partizanų keliais. 
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
 13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 NAUJAS SEZONAS. 
„Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
01.05 „Delta“. 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 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2.
7.20 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1.
7.30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas.
7.45 Premjera. Džeronimas 3.
8.10 Karinės paslaptys. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvū-
nai (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nepaprastos gyvačių 
galios (subtitruota).
13.45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7. 
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
15.45 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 
18.00 Teisė žinoti. 
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Dainuoju Lietuvą. 
23.00 Premjera. Atostogos. N-7. 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
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 „Žybsnis ir stebuklingos 

mašinėlės“. 
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.25 „Tinginių miestelis“. 
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Romos gladiatorių 
nuotykiai.
11.50 Mažius. N-7. 
13.35 Zatura. Nuotykiai kos-
mose.
15.40 Tomas Sojeris ir Heklberis 
Finas.
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Karate 
vaikis. N-7. 
22.20 Pasodinsiu savo EKS. 
N-7. 
0.35 PREMJERA „Fuksų“ krikš-
tynos.
2.30 Godzila. N14.

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kur giria žaliuoja. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu. 
10.00 Misija - dirbame sau. 
10.30 Svajonių ūkis. 
11.00 Teisinguolis Dadlis. N-7. 
12.40 Beždžionėlė ledo rituli-
ninkė. 
14.20 Nuleist periskopą!
16.15 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18.00 INOprogresas. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Garfildas 2. U. 
21.10 Aš ir Erlas, ir mirštančioji. 
N-7. 

23.25 Regresija. N-14. 
1.30 Karštas kubilas - laiko 
mašina. N-14. 

6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7. 
8.45 Sveikatos ABC televitrina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“. 
10.30 „Kiti pasauliai. Tradicijų 
sargai“. 
11.40 „Pragaro katytė“. 
12.40 „Žvaigždės kelias“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7. 
14.40 „Kas žudikas?“. 
15.55 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7. 
17.00 LKL čempionatas. Dzūkija 
- Nevėžis. 
19.30 NAUJAS SEZONAS 
Muzikinė kaukė. 
22.05 MANO HEROJUS „Laiko 
įkaitai“. N-7. 
0.20 AŠTRUS KINAS „Pjūklas 
2“. S. 
2.05 „Begėdis“. N14. 
2.55 „Begėdis“. N14. 
3.40 Muzikinė kaukė (k).

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“. 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga tikrovė“. 
10.15 „Būrėja“. 
11.20 „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 
Nusikaltimas“. N14. 
23.15 „Detektyvė Rizoli“. N-7. 
0.15 „Atsisveikinimo žodis“. N-7. 
2.15 „Midsomerio žmogžudystės 
XIX. Mirtis dėl įtikėjimo“. N-7. 
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.30 Kultūrų kryžkelė. 
8.00 Misija. Vilnija. 
8.30 Maistas ir aistros. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip. 
9.30 Mokslo sriuba. 
10.00 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2016“. 
11.30 Wyslawa Szymborska. 
Moters portretas. 
12.35 Legendos. 
13.20 LRT 90-mečio gala kon-
certas iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
15.10 Giminės. 
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygnešys. 
17.05 Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. 
17.40 Steiko (r)evoliucija. N-7. 
19.30 Istorijos detektyvai. 
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Vienišas vyrukas. 
N-14. 
22.30 Grupė „Golden Parazyth“. 
Botanika.
23.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Kristian Benedikt ir draugai 
gala koncerte.
24.00 Dabar pasaulyje. 

0.30 Europos kinas. Sugrįžimas. 
N-14. 
2.00 Sapnų gaudyklė. 
3.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
3.55 Nes man tai rūpi. 
4.40 Istorijos detektyvai. 
5.30 Panorama. 

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
16.00 KK2 (k). N-7. 
18.00 Farai (k). N-7. 
18.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
19.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
19.30 @rimvydasvalatka (k). 
20.00 Kalinių žmonos (k). N-7. 
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
4.10 Tauro ragas (k). N-7. 
4.35 Apie žūklę (k). 
5.00 Autopilotas (k). 
5.30 Ne vienas kelyje (k).

 programa
6.30 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių!. N-7. 
8.30 Vienam gale kablys. 
9.00 Statybų gidas. 
9.30 Sporto namai. 
10.30 Lietuvos mokyklų žaidy-
nės. 
11.00 Išlikimas. N-7. 
12.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7. 

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 Kastlas. N-7. 
20.00 APB. N-7. 
21.00 Dainų dvikova. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Aš, tu ir Diupri. N-7. 
0.50 Magiškasis Maikas. N-14. 

 
07.25 „Kalnų ežerai“. 
08.30 4 kampai.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis. 
11.00 „Vera. Natūrali atranka“. 
N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
15.00 „MMA “King of the Cage”. 
Vasaros turas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Kasdieniniai gamtos 
stebuklai su R. Anusausku“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.
19.00 NAUJAS SEZONAS. 
Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas. Virš 
gėrio ir blogio“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Natūrali atranka“. 
N-7.
01.00 „Merdoko paslaptys“. N-7.
02.50 „Likimo melodija“. N-7.
04.20 „Vera. Natūrali atranka“. 
N-7.
05.50 „Kalnų ežerai“. 

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

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

jos nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 spalio 31 d.)

Kryžiažodis  
„Lizdas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio 

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

Rugpjūčio 26 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Stirta“ teisin-
gas atsakymas –  STOGAS.  Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 58  skaityto-
jai. Tai anykštėnai V.Stasiūnienė, D.Šlamienė, V.Lančickienė, A.Vildžiūnas, 
B.Augulienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, 
A.Vilčinskas, M.Valaikaitė, J.Mieželienė, V.Bieliūnienė, E.Jurėnaitė, R.Budrienė, 
R.Venclovienė, D.Varnienė, R.Vilimas, M.Pupeikienė, L.Galvanauskienė, 
Ž.Galvanauskaitė, M.Vitkūnaitė, Ž.Vitkūnaitė, R.Tamoliūnienė, V.Žemaitienė, 
A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Skaržauskienė ir Z.Vanagienė;  V.Mogylienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; E.Kiškienė, 
D.Sudeikienė, V.Strazdienė ir R.Puolis iš Kavarsko; T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš 
Naujųjų Elmininkų, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.Rimkuvienė 
iš Antupių, S.Želnienė iš Maželių, J.Pukenienė iš Šlavėnų, S.Krisiūnienė ir 
B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Juknonienė iš Rubikių, S.Steponavičienė iš Troš-
kūnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Vaiginytė iš Aknystų, Algis Grebnickas iš 
Niūronių, O.Petronienė iš Smėlynės, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Šiaučiūnienė iš 
Mitašiūnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų bei  R.O.Deveikienė iš Mažionių. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Stirta“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks  E.KIŠKIENEI iš Kavars-
ko. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Lietuva kentėjo dėl
melioracijos

Lietuva buvusioje TSRS vals-
tybėje, palyginus su kitomis 
respublikomis, nuo ekologinių 
eksperimentų nukentėjo palygi-
nus nedaug. Vis dėlto praktiš-
kai kiekviena kaimo gyventojų 
šeima pajuto komunizmo ranką. 
Kadangi buvo stengiamasi su-
formuoti kiek galima didesnius 
žemės sklypus, gauti didesnį 
derlių, Lietuvoje masiškai buvo 
naikinami kaimai ir vienkiemiai, 
o žemės melioruojamos. Buvęs 
Anykščių rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Albertas 
Budavičius, kuris aukščiausio 
rango ūkiniu rajono vadovu 
dirbo nuo 1975 metų iki 1989 
metų, yra pasakojęs, kad sovie-
tinė valdžia nuolat spaudė vyk-
dyti melioraciją. „Sovietmečiu 
Anykščiai tikrai buvo nebloga 
vieta, niekada nesivilkome uo-
degoje. Kritikos gavome tik už 
tai, kad neskubėjome naikinti 
vienkiemių ir sukelti žmonių į 
gyvenvietes. Kai kurie rajonai 
labai norėjo pirmauti, sakykim, 
Švenčionys, o ką dabar matome 
važiuodami – vaizdas panašus 
į Ukrainos stepes“, - yra pasa-
kojęs  A.Budavičius. Pasak jo, 
laikas parodė, kad sprendimas 
neskubėti naikinti vienkiemių ir 
kaimų, pasiteisino. 

Apie tai, kaip vos neliko be 
tėviškės, vykstant  melioracijai, 
yra pasakojęs ir Anykščių rajono 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos viršininkas, Tarybos 
narys Dainius Žiogelis.

„Apie 1979-1980 m. kaime 

Ekologiniai sovietų 
nusikaltimai Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Komunistinė santvarka, iš kurios pabėgo Lietuva, pasižymėjo žmogaus kultu. Esą žmogus gali 
priversti ir pajungti sau gamtą. Todėl nesismulkindami komunistiniai veikėjai planavo pasukti 
upes, nulyginti kalnus ir išdžiovinti pelkes ir ežerus. Iš dalies kai kada jiems tai pavykdavo. Bent 
jau spėdavo nusifotografuoti prie naujų objektų, tačiau gamtai būdavo padaryta didžiulė žala. Eko-
loginius eksperimentus patyrė tiek Anykščių, tiek visos Lietuvos gamta. 

ėjo melioracija. Linija buvo nu-
brėžta ties mūsų namo kampu, 
nusausintas turėjo būti ir tven-
kinys. Laimei, tėvas turėjo kaž-
kokių pažinčių ministerijoje, tad 
pavyko išsaugoti ir gimtuosius 
namus, ir šalia jo buvusį tven-
kinį. Tačiau kiek buvo šeimų, 
kurių gyvenimus melioracija pa-
keitė iš esmės... Man net sunku 
įsivaizduoti, ką reiškia netek-
ti gimtųjų namų.“, - pasakojo 
„Anykštai“ D. Žiogelis.

Ne tik žmonės patyrė Anykš-
čių rajone komunistų norą su-
tvarkyti gamtą taip, kaip jie 
manė, bet ir gamtos objektai. 
Sakykim, mažas upelis Latava, 
Šventosios intakas, susilaukė 
didžiulio istorikų ir kalbininkų 
susidomėjimo. Iš jo kalbininkai 
linkę kildinti Lietuvos ir Latvi-
jos vardo kilmę, jis minimas ir 
kaip upė, prie kurios buvo įsikū-
ręs karaliaus Mindaugo dvaras, 
kuriame jis buvo karūnuotas.

Pasak kalbininkų ir istorikų 
net neaišku, kas kam davė pava-
dinimą, man Latavos vokiškas 
pavadinimas atitinka tuometinį 
Lietuvos apibūdinimą. Šiandien 
taip vadinamas kaimas, esantis 
į šiaurės vakarus nuo Anykščių 
prie to paties pavadinimo upelio 
– Šventosios intako. 

Daugelį metų tik teorinė prie-
laida įgavo kontūrus, kai greta 
upelio 1997 m. buvo atrastas 
piliakalnis, kuris stūkso Palata-
vio kaimo miške šalia Latavos 
kaimo. 

Nepaisant poetiško skambe-
sio ir istorijos, šiandien Latava 
teprimena paprastą melioratorių 
išraustą griovį. 

Vieną ežerą prarijo 
tvenkinys, kitą – nusausino 

Labai gerai sovietmečiu vyk-
dytų ekologinių eksperimentų 
pasekmes galima pamatyti visai 
netoli Anykščių. 5 km į šiaurės 
vakarus nuo Anykščių, šalia ke-
lio dabar telkšo Pagojės tvenki-
nys, kuris pavadintas viensėdžio, 
esančio priešingoje kelio pusėje, 
vardu. Tvenkinio ilgis – 1,5 km, 
plotis – 0,28 km. Tvenkinį, kurio 
plotas 28 ha, 1989 m. įsirengė 
buvęs „Švyturio“ kolūkis, anks-
čiau šioje vietoje telkšojo ne-
didelis Pagojės ežerėlis. Užima 
rytinę Ližų kaimo dalį. Nors ir 
arti miesto, vis dėlto tvenkinys 
netapo mėgstama anykštėnų po-
ilsio vieta. 

Beje, visai netoli esančiame 
Pasmodų kaime ežerą ištiko dar 
liūdnesnis likimas. Norėdami  
turėti daugiau ganyklų, kolūkio 
specialistai nusprendė Biebės 
ežerą nusausinti, o jo vandenį 
nukreipti į Biebės vagą. Viskas 
buvo padaryta, tačiau gamta ne-
pasidavė – važiuojant keliu iš 
Anykščių į Troškūnus aiškiai ma-
tyti, buvusio ežero kontūrai. Nors 
ir nusausintas, ežeras ganykla ne-
virto – ten dabar durpinga pelkėta 
vietovė, patvenkta bebrų.

Perkėlė ištisus kaimus

Bene daugiausia žalos Lietu-
voje padarė dirbtinių užtvankų 
kūrimas, siekiant ant jų įreng-
ti hidroelektrines. 1959 m. prie 
Kauno buvo užtvenktas Nemu-
nas, paleista hidroelektrinė ir taip 
suformuotos Kauno marios. Ma-

rios atsirado, kai 1956 m. pakau-
nėje nuspręsta statyti gigantišką 
Kauno hidroelektrinę. Didžiau-
si pokyčiai įvyko 1956 m., kai 
marių dugnu virto didelė slėnio 
dalis – Nemuno salpa ir viršsal-
pinių terasų teritorijos. Pradėjus 
statyti Kauno hidroelektrinę ir 
po 3 metų užtvenkus Nemuną, 
jo vanduo per 9 mėnesius pakilo 
19,5 m ir užliejo 6 350 ha teri-
toriją. Į aukštesnes vietas buvo 
iškelti kaimai ir vienkiemiai, iš-
kirsti slėnyje augę miškeliai ir 
sodai, žemėmis užversti šuliniai, 
iškeltos kaimų kapinaitės, iškasti 
ar žemėmis užpilti durpynai…

Elektrinės statytojai daugmaž 
iš anksto buvo apskaičiavę, kiek 
vanduo kils ir kurias teritorijas 
užlies. Kauno hidroelektrinės 
archyvinės medžiagos duome-
nimis, iš būsimo marių dugno 
teko iškeldinti 721 sodybą. Aukš-
čiau perkelta ir slėnyje buvu-
si medinė Rumšiškių bažnyčia 
bei varpinė. Daugybė gyventojų 
buvo priversti palikti šias vietas.  
Dar viena gigantiška sovietmečio 
užtvanka, iš esmės pakeitusi kraš-
tovaizdį – Antalieptės marios.

Zarasų rajono Gražutės regi-
oniniame parke esančios marios 
užima 1 911 ha ploto, giliausia 
telkinio vieta siekia net 46 me-
trus. Tvenkinys apsėmė 26 eže-
rus, kai kurių ežerų vandens lygis 
pakilo keletą metrų, todėl daugu-
ma jų susijungė į bendrą tvenkinį 
ir tik kai kurių išliko atskiri nuo 
tvenkinio krantai 

Antalieptės tvenkinys antras 
pagal dydį Lietuvoje, plotas – 1 
911 ha. Kranto linija 160 km il-
gio, labai vingiuota, krantai sau-
si, apaugę pušynais, yra 75 salos. 

Ir nors šie dirbtiniai tvenkiniai 
dabar turi tam tikrą rekreacinę 
vertę, tačiau negalime atsakyti į 
klausimą, kaip būtų vykęs gyve-
nimas tose užlietose vietose, jei-
gu jų nebūtų buvę. 

Aralas – pavyzdinė sovietinė 
ekologinė  katastrofa

Ko gero, pati didžiausia ir 
brangiausiai kainavusi ekologinė 
afera buvusios TSRS teritorijoje 
yra Aralo jūros (ežero) sunai-
kinimas. Iki šiol tai pateikiama 
kaip klasikinis nemokšiškumo ir 
nusikalstamo požiūrio į gamtą 
pavyzdys. 

Vidurio Azijoje esantis Ara-
las buvo laikomas ketvirtu pagal 
dydį ežeru pasaulyje. Kadaise 
vienas didžiausių pasaulyje ežerų 

dabar virtęs seklia bala. Milžiniš-
kas ežeras-jūra sunaikintas be-
veik planingai, puikiai suvokiant 
daugelį pragaištingų to padari-
nių. Buvo sugalvota, kad įtekan-
čių Amudarjos ir Syrdarjos upių 
vandenį galima naudoti medvil-
nės laukams laistyti, komunistai 
ėmėsi darbo praktiškai. „Aralas 
turi kristi kaip karys mūšio lau-
ke“, – su neslepiamu patosu skel-
bė aukšti sovietinės vandens ūkio 
ministerijos pareigūnai. Amudar-
jos ir Syrdarjos pakrantės buvo 
išvagotos kanalų tinklu. Artėti 
prie ekologinės katastrofos pra-
dėta 1954 m. statant didžiulį Ka-
rakumų kanalą. 

Maždaug 50 kartų sumažėjus 
įtekančio vandens apimčiai nuo 
XX a. septintojo dešimtmečio 
pradžios Aralas ėmė džiūti, o jū-
ros dugnas virsti suskeldėjusia 
druskos nusėta dykuma. Vandens 
lygis seko itin dideliu pagreičiu, 
kranto linija nuolat traukėsi, jūra 
iš pradžių skilo į du vienas nuo 
kito izoliuotus vandens telkinius, 
o mūsų dienomis beveik išvis nu-
stojo egzistuoti tiesiogine to žo-
džio prasme. 

Aralo tragedija nurašoma 
įprastinei sovietinio aplaidumo ir 
trumparegiškumo politikai. Ne-
retai teigiama, kad sovietai nesi-
tikėjo, kad jūra visiškai išdžius, 
deja, Aralo atveju susiduriame 
būtent su tyčiniu visų perspėjimų 
ignoravimu. Vyriausybė puikiai 
žinojo apie grėsmingai artėjančią 
katastrofą, tačiau visa tai slėpė ir 
nė nebandė nutraukti gamtą nio-
kojančios veiklos. Kur kadaise 
tyvuliavo vandens telkinys, vi-
siškai sunyko laivyba, žuvinin-
kystė, ištuštėjo buvę uostai. Dar-
bą prarado dešimtys tūkstančių 
žmonių. 

Dabar bendros Vidurinės Azi-
jos valstybių pastangos atgaivinti 
Aralą duoda šiokių tokių vaisių 
– Kazachstanas įrengė 18 kilo-
metrų ilgio dambą, neleidžiančią 
išeiti vandeniui, tad bent jau vie-
na Aralo dalis nustojo sekti. 

Kauno marios sunaikino apie 40 kaimų. Antalieptės marios tyvuliuoja pasiglemžusios 
26 ežerus. 

Pagojės tvenkinys – kraštovaizdį puošia, bet naudos nedaug.

Aralo jūrą išdžiovino sovietų valdininkų kvailumas. 

Anykščių rajono Tarybos na-
rys Dainius Žiogelis prisime-
na, kad gimtuosius namus jo 
tėvui nuo melioracijos pavy-
ko išsaugoti tik per pažintis.
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„Merso“ lenktynės su  
gauja „UAZ“-ų

Kelionė į Olchoną po aštuonerių 
metų - kaip susitikimas su jaunystės 
meile. Irkutske ir Listvenkoje matyta 
kinų masė kėlė nerimą, kad jie užplū-
do ir įspūdingąją Baikalo ežero salą, 
kuri 2009-aisiais buvo beveik lauki-
nė, beveik neurbanizuota. Žodžiu, 
buvo įtarimų, kad Olchonas dabar jau 
visai kitoks. 

Apie 250 km važiuojant mikriuku 
iš Irkutsko į Olchoną šalia kelio ir 
pačiu keliu slampinėjo karvės. Sibiro 
rusų santykiai su karvėmis panašūs 
kaip indų. Vairuotojai kantriai lau-
kė, kol karvės teiksis pasitraukti nuo 
kelio, o ir karvės elgėsi solidžiai - jei 
jos stovi pakelėje, vairuotojai greičio 
nemažina, šluoja 120 km/h, matyt, 
karvės į kelią einą tik tada, kai yra rei-
kalas, nešoka ant automobilių kapotų 
kaip vėjavaikės. Keistenybė, kad gy-
vulininkystė Baikalo apylinkėse ge-
rokai smarkiau išvystyta nei Omsko 
ar Novosibirsko regionuose - ten są-
lygos karvėms palankios, žolė vešli, 
klimatas švelnesnis. Nuo Baikalo iki 
Olchono abipus kelio driekiasi smė-
lingos stepės, karvės, siekdamos pra-
simaitinti, turi intensyviai dirbti.  

Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (V dalis) vidmantas ŠMIGeLsKAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuvažiavęs gerą gabalą kelio mi-
kriuko vairuotojas stoja prie pakelės 
užeigos. Tai džiugina. Lobistinė mai-
tinimo sistema per aštuonerius metus 
nepasikeitė. Kaip ir 2009-aisiais, taip 
ir dabar šalia trasos veikia valgyklos, 
kurių apyvarta - autobusų vairuotojų 
rankose. Prieš aštuonerius metus pa-
kelės valgyklose buvo netgi atskiri 
kambariai vairuotojams, šį kartą to-
kio kambario nemačiau, tačiau pana-
šu, kad vairuotojai ir dabar maitinami 
nemokamai - eiliniams valgytojams 
suteikiamas numeris, o vairuotojų 
užsakymas ir vadinamas „vairuoto-
jo užsakymu“.  Mūsų valgykloje gal 
daugiau nei šimtas vietų, tuo pat metu 
prie jos sustojo keli mikroautobusai, 
bent pora jų - su kinais. Iš meniu ki-
nai ką valgyti šiaip ne taip išsirenka, 
bet kai nešiojami užsakymai - atrodo 
graudžiai. „Šimtas antras užsakymas, 
šimtas antras“, - rėkia padavėja ir  ne-
slepia nepasitenkinimo, kinai negana 
to, kad vienas į kitą labai panašūs, bet 
dar ir rusiškai nesupranta.

Prie kelto į Olchoną driekėsi di-
džiulė automobilių eilė. Tiesa, mi-
kriukai bendroje automobilių eilėje 
nestovi, o dideli autobusai į keltą 
apskritai nepriimami. Išskirtinę teisę 
keltis keltu turi vienintelis kartą per 
parą važiuojantis didelis maršrutinis 
autobusas Irkutskas - Chužiras. 

Kitoje perkėlos pusėje keleivių 

laukė keliasdešimt identiškų UAZ-ų, 
tokio tipo kaip tarybinių laikų „grei-
tosios“. Ričardas paskui primetė, 
kad, jo skaičiavimais, Olchone dirba 
mažiausiai 100 UAZ-ų. Dideli auto-
busai, iki perkėlos privežę kinus, juos 
pėsčius leido į keltą, o kitoje perkėlos 
pusėje turistai sėdo į UAZ-us. Vienas 
iš perkėlos išskirtinumų - keltai prie 
abiejų krantų švartuojasi priekiu, tad 
visi į jį suvažiavę automobiliai pa-
siekus kitą krantą iš laivo išvažiuoja 
atbuli. Atbulas važiavimas, laviruo-
jant apie kliūtis, žinoma, gaišina visų 
laiką. Tačiau paaiškėjo, kad tam yra 
tipiška rusiška priežastis - vienas iš 
darbininkų paaiškino, kad metų me-
tais neprisiruošiama pagilinti prie-
plaukų ir keltai prie jų negali švartuo-
tis laivagaliu - sraigtas siektų dugną.  

Po poros dienų, kai mes išvažiavo-
me iš Olchono, sulūžo vienas iš trijų 
keleivius ir automobilius vežiojusių 
keltų. Žiniasklaida pranešinėjo, kad 
lengvieji automobiliai eilėse, sugedus 
vienam iš keltų, stovėjo daugiau nei 
parą.  Persikėlus į Olchoną, prasidėjo 
žvyrkelis, kuriuo iki centrinės salos 
gyvenvietės tenka važiuoti apie 20 ki-
lometrų. Žvyrkelis - kaip tarka, todėl 
išradingi rusai įsirengė alternatyvius 
kelius. Kartais šalia oficialiojo kelio 
driekiasi vienas, kartais du neoficia-
lūs keliai per pievą. Mūsų mikriukas, 
regis, „Mercedes“, į Chužirą pajudėjo 
kartu su keliais „UAZ“-ais. Prasidėjo 
lenktynės. „Mersas“ riedant į pakalnę 
lenkė „UAZ“-us, bet kylant į kalną iš 
skirtingų pusių, alternatyviais keliais 
pro jį lėkė „UAZ“-ai.  Keičiantis rel-
jefui, keitėsi lenktynių lyderiai. Vai-
ruotojai linksminosi per radijo ryšį 
erzindami vieni kitus.

Trėmė tik tuos, kurie 
buvo prisidirbę

Olchonas - didžiausia ir vienintelė 
gyvenama Baikalo ežero sala. Jos di-
džiausias plotis 15 km, ilgis - 73 km. 
Saloje – 1500 gyventojų, didžioji da-
lis žmonių gyvena centrinėje Chužiro 
gyvenvietėje. 

Buvęs jaukiu Sibiro kaimu, dabar 
Chužiras tapo ypač kontrastingu. Per 
kaimą driekiasi gal kokių 50 metrų 

pločio pagrindinė gatvė - grioviais 
išvagotas žvyrkelis. Einant per gatvę 
dairytis ar nėra automobilių, - nėra 
prasmės, nes kelias tolimas, kol pa-
sieksi kitą žvyrkelio pusę, kas nors 
vis tiek atvažiuos. O ir ratuotieji su 
pėsčiaisiais eismo dalyviais elgiasi 
kaip su lygiaverčiais, nesignalizuo-
ja, bet ramiai pasuka į šalį - vietos 
visiems užtenka. Po Olchoną vis dar 
vaikšto kelios karvės - manau, kad 
jos fotografuotos ne mažiau kartų nei 
Ronaldo ir Kardašian kartu sudėjus. 
Vasarą ganiavos karvėms Olchone 
užtenka, bet žiemai, kaip sako, šienas 
joms plukdomas iš žemyno.

Abipus plačiosios gatvės - seni na-
mukai, kavinukės, parduotuvėlės. O 
kuo arčiau ežero krantas - tuo agre-
syvesnė architektūrą, viešbučiai ir 
kavinės atėjo praktiškai iki pat šven-
tos šamanų vietos Burchano olos, dar 
kitaip vadinamos Šamanka.    

Ir senųjų sodybų kiemuose prilip-
dyta turistams skirtų statinių. Regis, 
šeimininkai stato ką nori, kaip nori ir 
net nežino, kad yra tokia architekto 
profesija. 

Senuose namukuose ieškome na-
kvynės, išsiaiškiname, kad kaina 
žmogui - iki 10 eurų. Pabeldus į vie-
nus vartelius, prie kitų privažiuoja 
traktorius su statine vandens. Vietiniai 
greit sumeta, kad šalia stovi nemoka-
ma darbo jėga. Paprašo pagalbos, mes 
draugiškai įtempiame vandens statinę 
į kiemą. Chužiras neturi vandentiekio 
- viešbučiai išsigręžė gręžinius, o gy-
ventojai ir nedidelės kavinukės van-
denį statinėmis vežasi iš ežero. 

Apsinakvojame pas buriatus. Tre-
čiąją lovą iš kito kambario į saviškį 
atsinešame patys. Šalia mūsų gretima-
me kambaryje gyvena dvi moteriškės 
- grįždamos į savo „numerį“ jos turi 
praeiti pro mūsų kambarį. Turistams 
įrengtas prabangus lauko tualetas, iki 
kurio turi brauktis per bulvių lysves, o 
vietoj dušo lauke kabo praustuvė. 

Sodybos kieme suręstas namu-
kas - jame taip pat gyvena svečiai. 
Jo prieangyje nuolat sėdi pagyvenęs, 
azijietiškų veido bruožų vyras, kuris 

prisistatė esąs pusiau buriatas, pusiau 
musulmonas.  

Tas turistas jaučia pareigą, tik mus 
pamatęs, išsiaiškinti, iš kur esame, ir 
pradeda rypuoti apie Tarybų Sąjun-
gos griūtį. „Visi gyvenome draugiš-
kai, gerai ir laimingai. O dabar? Blo-
gai dabar. Šitokią šalį sugriovė! Jūs 
gi blogai gyvenate!?”, - akivaizdžiai 
palaikymo ieškojo „pusiau buriatas, 
pusiau musulmonas“. Sakau „labai 
myliu rusus, bet man tai netrukdo 
nekęsti tarybinės santvarkos“. „Pu-
siau buriatui, pusiau musulmonui“ tai 
nepatinka. Dar labiau jam nepatinka, 
kai pradedu kalbėti apie tvarką ir eko-
nomiką. „Mažai Lietuvoje teisybės, 
žmonės  sunkiai gyvena. Tačiau mes 
vis dėlto gyvename geriau nei ru-
sai.“ - dėsčiau pašnekovui. Šitą frazę 
jis priėmė kaip įžeidimą, man nieko 
neatsakė, bet sušaukė sodybos šeimi-
ninkei: „Ei, tas lietuvis sako, kad jie 
gyvena geriau nei mes.“ Ironiškai jis 
šią frazę ištarė. Jos potekstė panašiai 
tokia – „tas durnelis nieko nesupran-
ta, mes visą teisybę juk iš televizijos 
geriau žinome.“

Kitas dienas, kai tekdavo pašne-
kovą susitikti, tik persimesdavome 
bendromis frazėmis apie orą ir van-
denį. Politinių temų vyras liesti ne-
benorėjo. Manęs visai neerzina, kad 
rusai didžiuojasi savo valstybe, kad 
tiki savo propaganda, tačiau keisto-
ka, kad žmogus, esantis „pusiau bu-
riatas, pusiau musulmonas“ yra toks 
superrusas. O ir sodybos šeimininkė 
buriatė, paklausta, ar atsimena Olcho-
no tremtinius lietuvius, kurių saloje 
buvo labai daug, bandė aiškinti, kad 
tremtiniai buvę patys kalti. „Nekal-
to žmogaus į Sibirą nevežė, jei juos 
trėmė, reiškia, kad buvo prisidirbę”, 
- poziciją dėstė šeimininkė, nors jos 
klausiau tik paties fakto, ar prisimena 
tremtinius.  

Dieną kinų Olchone beveik nesi-
matė ir tai mums patiko. Bet gal šeštą 
vakaro Chužirą užplūdo „UAZ“-aiai, 
iš jų pasipylė srautas didžiausios pa-
saulio valstybės piliečių.        

(Bus daugiau)

Olchone gavome giros iš statinės. Tiesa, lyginant su tarybinių metų statinėmis, dabartinės gerokai 
sumažėjusios, susitraukusios...

Viešbutyje, matyt, galima gauti ekologiško pieno.

Užrašų kinų kalba Olchone, ko gero, daugiau nei rusiškų...

Pavakario judesys Chužire.
Autoriaus nuotr.      
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Sėkmingai ji tęsiasi jau 21 metus. 
Os buvusio mero Arnfinn Nergard 
vizitus ir bendradarbiavimus per 
daugelį metų būtų sudėtinga suskai-
čiuoti. Arnfinn pastangomis iš Nor-
vegijos į Anykščius buvo atkeliavusi 
mobili odontologijos klinika, kuri 
važinėjo po mokyklas ir su jų įran-
ga vaikams buvo gydomi dantys. 
Norvegai rinko lėšas. Vėliau buvo 
pervežta keletas autobusų ir labda-
ros. Arnfinnas daug dėmesio skyrė 
A.Baranausko mokyklai – buvo iš 
Norvegijos atvežtas ir padovano-
tas didelis autobusas. Arnfinnas su 
Os gyventojais užmezgė nuoširdų 
bendradarbiavimą su Kavarsko ben-
druomene. Rėmė Ažuožerių vaikų 
globos namus, padovanojo autobu-
siuką. Prie šio bendradarbiavimo la-
bai prisidėjo mokytoja Vida Dulevi-
čienė. Os miestelio moterys vaikams 
primezgė šiltų kojinių, bei megztų 
drabužių, kuriuos atvežė globoja-
miems vaikams. Jų lėšomis dabar 
suremontuoti globos namai.

Šio vizito metu taip pat Gerb.
Arnfinnas su choru aplankys Ažuo-
žerių vaikų globos namus ir jų šei-
mai padovanos Norvegijos žmonių 
surinktas lėšas. Kiekvieno viešėjimo 

Anykščiuose metu, meras susitikda-
vo su Anykščių muzikos mokyklos 
bendruomene. Os mero dėka muzi-
kos mokyklos mokytojai ir mokiniai 
du kartus buvo išvykę į Norvegiją. 
Daugumai vaikų tai buvo pirma ke-
lionė į užsienį. Norvegijos bendruo-
menė besiklausydama profesionalių 
ir gražių vaikų koncertų buvo labai 
sujaudinta. Jie tiesiog apsiverkė. 
Išvykos ir apgyvendinimas buvo 
apmokėti norvegų lėšomis. Toliau 
vystėsi abipusis bendradarbiavimas. 
Viešėdamas Anykščiuose jis visada 
surasdavo laiko ir noro pabendrauti 
su Anykščių rajono savivaldybe. Jis 
norėdavo pasikalbėt, išgirst mūsų 
džiaugsmus ir rūpesčius. Nuoširdus, 
paprastas, niekada nesididžiuojantis 
ir be galo jautrus žmogus - ne vieną 
kartą nubraukdavo ašaras, išklausęs 
mūsų bėdas. Plėtė nuoširdžią drau-
gystę su daugeliu anykštėnų šeimų. 
Daug yra aplankęs anykštėnų šeimų, 
jas fotografuodavo, filmuodavo. 
Jo namai Os pripildyti anykštėnų 
nuotraukomis ir video. Visą jo nuo-
širdumą ir nuopelnus mūsų kraštui 
ir žmonėms net sudėtinga išvardyt. 
Pusę savo širdies, negailėdamas savo 
laiko ir jėgų paskyrė Anykščiams ir 

Norvegijos Os vyrų choras po 11 metų vėl Anykščiuose!
Norvegijos Os miesto buvusio mero Arnfinno Nergardo ir 

Anykščių rajono buvusio mero Sauliaus Nefo nuoširdus rankų 
paspaudimas įvyko 1996 m. Tuomet ir prasidėjo Os ir Anykščių 
miestelių draugystė.

mūsų krašto žmonėms. Jis taip ir yra 
pasakęs: ,,Pusė mano širdies priklau-
so Norvegijai, o kita pusė – Anykš-
čiams“.

Os vyrų choras, vadovaujamas Jo 
Ryen pirmą kartą apsilankė Anykš-
čiuose 2006 m. Jų koncertinė kelio-
nė į Anykščius buvo ypatinga, nes 
tuo metu choras šventė 100 metų 
jubiliejų. Ta proga pasirinko mūsų 
miestą. Koncertavo Anykščių Ko-
plyčioje, kultūros centre ir Kavars-
ko bažnyčioje. Aplankė mūsų kraš-
to įžymiausias vietas ir apsilankė 
Vilniuje. Greit užsimezgė chorinė 
draugystė su Anykščių kameriniu 
choru ,,Salve Cantus“, vadovaujamu 
Rimvydo Griauzdės, ir tada jau mes 
Arnfinno kvietimu 2008 m. nuvyko-
me į Norvegiją, Os. Kelionę mums 
padovanojo Os gyventojai. Buvome 
šiltai apgyvendinti šeimose. Arti-
miau susipažinome su jų kultūra. 
Koncertavome Os kultūros namuose 
ir bažnyčioje, bendravome ir grožė-
jomės nuostabiais kalnais, gamtos 
grožiu, žmonių nuoširdumu. Paty-
rėme nepakartojamų įspūdžių. Ir štai 
po 11 metų, rugsėjo 28 d. vėl atvyks-
ta Os vyrų choras kartu su Arnfinnu 
į Anykščius. Pirmasis jų koncertas 
įvyks rugsėjo 29 d.penktadienį 18 
val. Kavarsko Šv.Jono krikštytojo 
bažnyčioje. Rugsėjo 30 d. šeštadienį 
16 val. Os vyrų choras, vadovaujamas 
Jo Ryen su solistais :Kirsti Saeter ir 

Christer Dirfeldt koncertuos Anykš-
čių Menų inkubatoriuje- menų studi-
joje. Koncerto pabaigoje prisijungs 
chorinio muzikavimo draugystei ir 
Anykščių kamerinis choras ,,Salve 
Cantus“, vad.R.Griauzdės. Abu cho-
rai dainuos dvi dainas norvegiškai: 
Kyrie Eleison, Breslau. Deilig er 
jorden ir lietuviškai G.Paškevičiaus.
Mano kraštas. Spalio 1 d.sekmadienį 
11 val.Šv.Mišiose Os vyrų choras 
giedos Anykščių Šv.apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje. Norvegai 
ne tik koncertuos, bet ir aplankys 

Lajų taką, Spa Vilnius Anykščiai, 
Niuronyse keps duonelę, aplankys 
muziejus ir t.t. Susitiks su Anykščių 
muzikos mokyklos bendruomene, 
klausysis auklėtinių koncerto bei 
aplankys Ažuožerių vaikų globos 
namus. Apsilankys Anykščių rajono 
savivaldybėje. Maloniai kviečiame 
Anykščių rajono bendruomenę į Os 
vyrų choro koncertus. Pagerbkime 
savo dėmesiu atvykusius svečius iš 
Norvegijos!

Rita UTURyTĖ
Užsak. Nr. 1160

Tarpukario Lietuvos akvarelės 
pradininko, skulptoriaus, pedagogo, 
diplomato Kajetono Sklėriaus (1876 
– 1932) atminčiai ir vaikų kūrybinių 
gebėjimų atskleidimui skirtą stovyklą 
- plenerą regioninės reikšmės etno-
architektūrinėje Kunigiškių I kaimo 
sodyboje, prie Svėdasų, organizavo 
ir rėmė VšĮ „Atvertos langinės“. Vai-
kai iš Anykščių, Utenos, Kupiškio ir 
Rokiškio rajonų mokyklų buvo su-
burti prasmingai kūrybai. Jie aplankė 
Kernavės Ukmergės, Šeimyniškėlių, 
Juodonių piliakalnius, klausėsi mu-
ziejininko, kraštotyrininko Raimon-
do Guobio pasakojimų apie senovės 
žmones ir pilis, dailės žinovų paskai-
tų apie meną. Stovykla vaikams pa-
dėjo suvokti, kokį turtingą praeities 
istorinį paveldą turi mūsų tauta, kaip 
jį reikia saugoti, juo didžiuotis. 

Vaikams atskleisti savyje glūdin-
tį kūrybos pradą padėjo anykštėnės 
dailės mokytoja metodininkė Kristi-
na Striukienė ir menininkė keramikė 
Dangira Pyragaitė. 

Įkvėpimą vaikai rado tautos 
istorijoje ir kultūroje
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje veikia paroda 

„Džiugesiu paženklinti atradimai“,  kurioje eksponuojami piliakal-
nių metams skirti vaikų iš Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir Utenos 5 
dienų stovykloje nutapyti paveikslai ir sukurti keramikos darbai.

Odeta PYRAGAITĖ. “Mer-
gaitė”.

Sandra GRIČIŪTĖ. Servizas „Miestas“
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įvairūs

siūlo darbą
UAB „Anykščių energetinė staty-

ba“ siūlo darbą statybininkui - ap-
dailininkui. 

Tel. (8-616) 38795, siųsti CV: 
info@energetinestatyba.lt 

Picerijai Statybininkų g. 8 reika-
linga (-as) darbuotoja (-as).

Tel.: (8-656) 80432, 
(8-656) 80431.

Reikalingas žmogus dirbti ir gy-
venti sodyboje šiek tiek mokantis 
statybos darbus. Atlyginimas su-
tartinis.

Tel. (8-657) 82622.

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

ieško darbo

47 metų moteris gali slaugyti se-
nyvo amžiaus žmogų su negalia 
(turi patirtį) arba ieško namudinio 
darbo.

Tel. (8-618) 10138.

„Keistuolių teatras“ į Anykščius atvyksta 
su roko fantasmagorija

 
Spalio 15 dieną 16 valandą Anykščius aplankys vienas labiausiai intriguojančių 

muzikinių įvykių Lietuvos teatrų istorijoje, precedento neturinti Keistuolių teatro 
premjera – roko fantasmagorija „Edis Agregatas, arba (Ne)mirštančio optimisto 
gyvenimas ir mirtis“.

Pirmą kartą Lietuvos scenoje pasirodo Andriaus Tapino knygų gerbėjams bei „Fall 
Out“ žaidėjams  puikiai pažįstamos steampunk stilistikos roko fantasmagorija, kurioje 
muzikaliausi Keistuolių teatro aktoriai, virtę įspūdingais industrializmo laikų personažais, 
ne tik dainuoja, bet ir muzikos intrumentais gyvai atlieka spektaklio režisieriaus, kompo-
zitoriaus bei aktoriaus Aido Giniočio sukurtas dainas, aranžuotas art roko stiliuje. Kitaip, 
nei įprasta teatre, miuzikluose ar net Brodvėjuje, spektaklio kūrybinė komanda imasi su-
dėtingo iššūkio sujungti visus šiuos elementus į vieną unikalų bei į žanro rėmus sunkiai 
įsispraudžiantį muzikinį įvykį.

Už roko fantasmagorijos režisūrinio vairo stojęs Aidas Giniotis roko garsais skambantį 
reginį iliustruoja fantasmagorinėmis scenomis iš mitinio amžinai laimingo pranašo Edžio 
Agregato gyvenimo. Žiūrovui atsiveria postapokaliptinio ateities pasaulio vaizdas: dis-
topinėje visuomenėje nebelikę juoko, išnykusios idėjos, o laimė tapusi tik tolimu, nepa-
žįstamu terminu. Tokiame džiaugsmo nepažįstančiame pasaulyje netikėtai randamos 
Edžio Agregato relikvijos bei kvazimechaninės psalmės, atvedančios prie paties Edžio 
kapo, kur prasideda muzikinė kelionė per tikrąjį legendinio pranašo gyvenimą.

Įspūdingą muzikinį įvykį kuria aktoriai bei muzikantai, puikiai pažįstami ir iš kitų muziki-
nių projektų: I. Stundžytė ir J. Urnikytė („Kuli Family“), D. Miniotas (ex „Šiaurės Kryptis“ ir 
„Canis Lupus“), G. Zapalskis („Whalesound“) ir ypatingą populiarumo bangą pagavusio 
„Solo ansamblio“ J. Šarkus bei G. Kiela. Kūrybinio proceso spiritus movens - režisierius 
ir mylimas bardas Aidas Giniotis, sukūręs visas nuo punk iki roko baladės varijuojančias 
muzikinės misterijos dainas, atskleidė, jog fantasmagoriški, ironijos nestokojantys kūri-
niai turi ir autobiografiškų elementų bei buvo inspiruoti tikrų įvykių. Šie iki šiol niekada 
negirdėti kūrybos vaisiai, scenoje susijungiantys su steampunk estetiką atspindinčiomis, 
industrializmo pradžią ir Viktorijos laikus menančiomis dekoracijomis bei scenografės 
Ramunės Skrebūnaitės kurtais įspūdingais kostiumais, žiūrovams atskleidžia vieną nuo-
seklią ir stebėtinai žmogišką mistifikuoto pranašo Edžio Agregato istoriją, stebinančią 
unikaliu muzikiniu ir estetiniu savo pavidalu.

Išgirsti, kaip skamba Edžio Agregato pasaulis, Keistuolių teatras Anykščių žiūrovus 
pakvies jau visai netrukus – spalio 15 dieną 16 valandą Anykščių kultūros centre.

Parengė Agnė Vidugirytė

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.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

3 mėnesių rudą kalytę. Bus sterili-
zuojama sulaukus tinkamo amžiaus.

Tel. (8-698) 04610.

Keturias juodas “amerikietiškas” 
vištytes (vienerių metų).

Tel. (8-670) 17616, Kavarskas.

Statybinį laužą - “gruzą” (apie 2 ku-
bus), patiems išsivežti.

Tel. (8-653) 78545.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia ga-
rantiją. Pildo mašinų kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 (bu-
vęs buitinis), tel.: 5-15-61,

 (8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, 
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriu-
mi kasa vandens šulinius iki 7 renti-
nių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus. Parduoda rentinius, atveža.

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

Veža 6 asmenis į Velžį (prie 
Panevėžio) apsipirkti - dėvėti ir nauji 
drabužiai, avalynė.

Tel. (8-610) 67822.

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

Tel. (8-621) 68059.

Juostiniu gateriu pjauna medieną. 
Rąstinių statinių statyba. Parduoda 
pirtį (4 x 6 m). 

Tel. (8–679) 35651.

Stato visas koklines ir plytines kros-
nis. Valo, remontuoja kaminus ir kros-
nis žiemos kūrenimui. Gali dirbti savo 
medžiagomis. 

Tel. (8-610) 45655.

UAB 2VYMONTA gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos, 
alucinko skardos. Gamina lanksti-
nius.  Parduoda gamintojo kainomis.

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

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

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

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).

Skardinė stogo danga tiesiai iš ga-
mintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

Valo, remontuoja kaminus, kros-
nis.

Tel. (8-610) 08039.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

Tel. (8-656) 77315.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius, geni šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

 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.

Dėl skolos už suvartotą 
šiluminę energiją išieško-
jimo iš E. Kuojienės ir V. 
Kuojos, nuo 2017-09-19 iki 
2017-10-19 vyksta jų buto, 
esančio Ramybės g. 1-24 
Anykščiuose pirmosios 
varžytinės. Pradinė parda-
vimo kaina 3326,00 Eur. 
Varžytinės vyks elektroniniu 
būdu interneto svetainėje 
www.evarzytines.lt

Skaitytojus pasiekė naujas 
žurnalo „Aukštaitiškas forma-
tas“ numeris. Šiame numeryje 
- didžiulis interviu su  viena-
me iš Niujorko universitetų 
dėstančiu politologu, buvusiu 
anykštėnu Mykolu Gudeliu  - 
„JAV politologas: Lietuva - tai 
gentis, kuri didžiuojasi savi-
mi“. Politologas kalba apie 

Europos Sąjungos ateitį, apie 
JAV prezidentą Donaldą Tram-
pą bei Lietuvos perspektyvas.

Žurnalo „veidas“ - buvusi „Va-
gos“ leidyklos redaktorė, vertėja, 
iš Kavarsko kilusi Daiva Dau-
girdienė. Žurnale publikuojamas 
Daivos Goštautaitės interviu su 
ja – „Gera keliauti, kai turi kur 
sugrįžti“.

Žurnalistės Elvyros Sabalytės 
tekstas „Mariana Veriovkina - ži-
noma pasaulyje, tačiau užmiršta 
Lietuvoje“ - pasakojimas apie iš 
Utenos rajono kilusią dailininkę.

Rubrikoje „Be diktofono“ žur-
nalisto Ryčio Kulboko analitinis 
tekstas „Kai lygybė yra nelygy-
bė“.

Rubrikoje „Kelionė“ žurna-

listė Ligita Juodvalkienė skai-
tytojus pakvietė į Taivaną – 
„Taivanas. Panašus į rojų ar... 
pragarą?“. 

Žurnalo „Aukštaitiškas for-
matas“ ieškokite visose Utenos 
regiono prekybos vietose. Taip 
pat jis parduodamas ir Vilniu-
je, Panevėžyje, Kupiškyje bei 
Ukmergėje.

Išleistas naujas „Aukštaitiško formato“ numeris
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VerŠeLIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PerKA GALVIjuS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIeVo KArVuTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PerKAMe 
ĮVAIrŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KArVeS, 
BuLIuS Ir TeLyčIAS 

„KreKeNAVoS 
AGroFIrMoS“ 

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

Vyto Sabo įmonė PerKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PerKA
VerŠeLIuS 
Geromis kainomis.

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

SuPerKAMe 
oBuoLIuS 

(galime paimti iš namų).
Kaina sutartinė.

Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Perka grikius (be glifosatų). 
Tel. (8-655) 18554, 

(8-683) 85009.

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
Tel. (8-687) 76191

SoDo Ir DeKorATyVINIAI
AuGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PArDuoDA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

uAB “Biofabrikas” 
perka įvairius grū-
dus ir pašarinius 

ekologinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

„INVL Baltijos miškų fondas I“ 
nuolat - miškus. Domina įvairaus 
amžiaus, įvairios būklės miškai. 

Tel. (8-620) 71080.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Nebrandų mišką (jaunuolynas) 
nuo 5 ha.

Tel. (8-681) 85676.

Sodybą Anykščių, Utenos ar 
Ukmergės r. Tinka su dideliu žemės 
ar miško sklypu. 

Tel. (8-607) 49133.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių automo-
bilius. Gali būti su defektais, neva-
žiuojantys. Atsiskaito vietoje, su-
tvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Kita

Ąžuolo, uosio rąstus, perka ir ma-
žais kiekiais, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-617) 05605. 

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

Tel. (8-600) 60184.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Nekilnojamasis turtas

5a sklypą prie Kurklio ežero pa-
krantės su 1,46 ha Kurklio ežero, 
Anykščių r. vaizdingoje vietoje. 

Tel. (8-683) 91121.

Skubiai - dviejų aukštų mūrinį 
namą Kavarske.

Tel. (8-674) 50188.

Nebrangiai - senovinį mūrinį 
pastatą Surdegio mstl., Anykščių 
r. Rūsys, sodas, 1,85 ha sklypas. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

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

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

Malkų išpardavimas gera kaina. 
Turi lapuočių ir spygliuočių, sau-
sų ir šviežių. Malkos kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas: drebulės, baltalksnio, 
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kie-
kis ne mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Stiklo blokelius, dujinę viryklę, 
vonios kriauklę.

Tel. (8-612) 57182.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki). Rudeninės nuolaidos! 

www.siltnamiaijums.lt. 
Tel. (8-682) 10643.

Vokiečių juodgalves ėriavedes 
avis veislei ir ėrieną (4,50 Eur/kg).

Tel. (8-611) 52683.

Traktorinį kultivatorių su akėčio-
mis, rusišką 4 vagų bulvių sodina-
mąją,  traktorinį tralą ir vagotuvą 
(5 plūgų) su prikabinamomis akė-
čiomis.

Tel. (8-686) 46467.

Lėkštinius skutikus, plūgus, kul-
tivatorius, grūdų šnėkus, valomą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, bulvių kasamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.
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Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.

Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

šiandien

spalio 1 d.

spalio 2 d.
Modestas, Eidvilas, Getautė.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė prieš šalnas dar eina į 
mišką grybauti

“Žalio skėčio” paroda užsuko į Anykščius
Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atidaryta Gamtos fotografų klubo  „Ža-

lias skėtis“ fotografijų paroda, kurioje eksponuojamos ir anykštėnų fotomenininko Alfredo Motie-
jūno ir jo mokinės Monikos Maciežaitės, Anykščių policijos komisariato viršininko Rimanto Če-
pulio, gamtininko Vladislovo Maslinsko ir „Anykštos“ žurnalisto Jono Junevičiaus nuotraukos. Ši 
paroda jau eksponuota Vilniuje, Zarasuose, Utenoje ir iš Anykščių vėl iškeliaus į sostinę. 

Eksponuojama 39 gamtos fo-
tografų klubo „Žalias skėtis“ 
autorių 41 nuotrauka. 

Į parodos atidarymą susirinko 
gražus būrys anykštėnų, atvyko 
ir parodą pristatė klubo „Žalias 
skėtis“ prezidentas Rimantas 
Udras. Parodos nuotraukų au-
toriai Liudvikas Didjurgis, Juo-
zas Kaupas, Algis Jakštas ir iš 
Anykščių krašto kilęs gamtinin-
kas, biologijos mokslų daktaras 
Bronius Šablevičius pasidalino 
mintimis apie itin sudėtingą, 
profesionalumo reikalaujantį 
gamtos fotografavimą, pabrė-
žė, kad „Žalio skėčio“ įvairių 
profesijų ir amžiaus gamtą foto-
grafuojančių žmonių tikslas yra 
pažinti gyvosios gamtos grožį ir 
jokiu būdu nepakenkti. 

2009 – ųjų sausio mėnesį 
įsteigtas klubas šiuo metu vie-
nija 42 fotografus.

Paroda Anykščiuose veiks iki 
spalio pabaigos.

-ANYKŠTA
Uteniškis fotografas Juozas Kaupas savo peizažo sukūrimo istorija dalinasi su anykštėnu fotomeni-
ninku Alfredu Motiejūnu ir Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktoriumi Arūnu Vilkončiumi.

Vladislovas MASLINSKAS. Paukštvanagio ir kėkšto kautynės. 

Rimantas ČEPULIS. Ledo pasaka.

Vytautas KNYVA. Paskutinė uoga.

Atsikėlus ankstų rytą
Ir nelaukdama draugų
Paskutinio miško grybo
Šiandien išsiraut einu.

 

Jį buvau palikus augti
Dar mažiuką po beržais
Kaip sunku per naktį laukti,
Kol saulėtekis ateis.

 

Iš toli keistai ruduoja...
Bet iš džiaugsmo sutrinku -
Jei man akys nemeluoja
Buvo vienas, dabar -  du

 

Knygos gal išmoko daug ko
Bet žiūrėk po šakomis -
Kaip ir žmonės grybai auga
ne po vieną, šeimomis.


