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Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vienuolį laiko pirmuoju 
anykštėnų bendrijos pirmininku

Kauno valstybinio muzikinio 
teatro solistas, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Muzikos 
akademijos Dainavimo katedros 
vedėjas, Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros tarybos narys 
Tomas Ladiga sakė, jog rašytojas 
Antanas Vienuolis jį žavi ir domi-
na ne tik literatūriniu palikimu, 
bet ir biografija: ,, Nepaprastas 
buvo A.Vienuolio gyvenimas ir 
gebėjimas nesiafišuojant atka-
kliai dirbti svarbius ir reikalingus 
darbus Anykščiams ir jų istorinei 
atminčiai. Drąsiai teigiu, kad jis 
buvo anykštėnų sąmonės ir kul-
tūrinės - pilietinės bendruomenės 
žadintojas ir formuotojas, dide-
lis savo krašto patriotas. Kitaip 
tariant – neįvardytas pirmasis 
anykštėnų bendrijos pirminin-
kas.“

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Šiemet vilkai jau sudraskė 92 Anykščių rajono ūkininkų avis, 3 telyčias bei vieną ožką. Iš viso fiksuoti 27 vilkų išpuoliai. O kol kas 
vienintelį revanšą pasiekė anykštėnas medžiotojas Jonas Paliulis, rugpjūčio 1-ąją Balagano miško (Kavarsko seniūnija) pamiškėje, 
vieninteliu šūviu patiesęs ,,auksinį vilką“.  

Avies medžioklė...

Penkaisdešimt metų medžiojantis Jonas Paliulis - vienintelis medžiotojas, šiemet Anykščių rajone nušovęs vil-
ką.

Profesorius, operos solistas, Tomas Ladiga yra tremtinio, tauto-
dailininko Algio Marijono Ladigos sūnus.

Nevilties 
šauksmas
 

Vilniuje griūna Gedimino 
bokštas. Faktas. Anykščiuose ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio tuščia. 
Faktas. Suveskite galus, ponai.  
Be to, ten Gurklio firma skylių 
pridarė – tik sukišam armatūrą 
ir ne tik Gedimino bokštą, bet ir 
visą Bastiliją atlaikys. 

Jau trečią kartą šaukiu į tyrus 
– perkelkit čia bokštą. Manau, 
galima bent pabandyti bokštą 
išsinuomoti kokiems 5 metams, 
politinė situacija palanki.  

Linas BITVINSKAS

Popietė. Spalio 29 d. (sekma-
dienį) 15 val. Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre (Vilniaus g. 36) 
popietė su Oskaro Milašiaus 
poezija. Violončele gros Agnė 
Arbačiauskienė, poeto kūrybą 
skaitys aktorius Giedrius Ar-
bačiauskas. Renginys nemoka-
mas!

Atlaidai. Rytoj, sekmadienį, 
Skiemonių švč. Mergelės Ma-
rijos bažnyčioje bus švenčiami 
apaštalų Simono ir  Judo Tado 
atlaidai. Šv. Mišios bus auko-
jamos 12.30 val. Visų šventųjų 
dieną - lapkričio 1- ąją, tre-
čiadienį - šv. Mišios Skiemo-
nių bažnyčioje bus aukojamos 
12.30 val., o Vėlinių dieną, ke-
tvirtadienį, šv.Mišios taip pat 
vyks 12.30 val.

Mokestis. Šiemet 8,2 tūkst. 
Anykščių rajono gyventojų ir 
įmonių į savivaldybių biudžetus 
turės sumokėti apie 292 tūkst. 
eurų žemės mokesčio. Žemės 
valdytojai mokestį turi sumokė-
ti iki š. m. lapkričio 15 d.

Indeksas. Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto paskelbtame 
Lietuvos savivaldybių indekse 
Anykščiai šiemet tarp 54 šalies 
mažųjų savivaldybių užėmė 47 
– 49 vietas. 2016 metais Anykš-
čių rajono savivaldybė šiame   
indekse užėmė 49-50 vietas.

Kelias. Dėl galimų spūsčių 
rekonstruojamoje A. Vienuolio 
gatvėje (kelias Nr. 120 Radiškis 
– Anykščiai – Rokiškis) Visų 
Šventųjų ir Vėlinių dienomis, 
vykstantiems  nuo/link Ukmer-
gės pusės, rekomenduojama 
rinktis kelią per Kurklius.

Šventės. Šiemet Kalėdų lauki-
mas Anykščiuose prasidės anks-
čiau. Kalėdų eglė A.Baranausko 
aikštėje bus įžiebta pirmąją 
gruodžio mėnesio dieną.

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

,,Anykščių 
komunalinis 
ūkis“ turi 
naują vadovą

Nepavyko 
išgelbėti jaunos 
moters gyvybės

Anykštėnų 
išrinktieji 
patikinti – 
rajone dar ne 
katastrofa

Sumušta Vaiko 
teisių apsaugos 
skyriaus 
specialistė 
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spektras

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktorė Jurgita Ba-
nienė „Anykštai“ pasakojo, kad 
netikėtą radinį aptiko šiuo metu 
progimnazijos pamatų šiltinimo 
darbus atliekantys UAB „Dailista“ 
darbuotojai.

„Darbininkai kaip jau ir buvę nu-
sprendę baigti tuos kasinėjimo dar-
bus, bet po apžiūros dar nusprendė 
pakasti 40 centimetrų. Ten ir buvo 
aptikti žmogaus griaučiai. Jie patys 
iškvietė policiją, o mums pranešė, 
kai policija jau buvo atvykusi“, - 
sakė J.Banienė.

Progimnazijos vadovai, pasak 
J.Banienės, taip pat buvo nuėję ap-
žiūrėti netikėto radinio, kuris aptik-
tas po mokyklos pamatais iš stadi-
ono pusės.

„Įtariama, kad tai žmogaus griau-

čiai. Bus pradėtas ikiteisiminis ty-
rimas, daromos DNR ekspertizės. 
Radinį apžiūrėję policijos parei-
gūnai sakė, kad tai seni žmogaus 
kaulai. Turėtų būti sena istorija, tik 
niekas kol kas nepatvirtinta“, - sakė 
J.Banienė, prisipažindama, kad ki-
lęs smalsumas, kokiam laikmečiui 
tai galėtų būti priskirtas radinys.

Žmogaus skeletas po progimna-
zijos pamatais aptiktas 11.30 val., 
policijos pareigūnai radinio vietoje 
darbą baigė  apie 15 val.

„Kai buvo renkami kaulai ir juos 
išsivežinėjo policija, mokykloje jau 
daug žmonių nebebuvo. Vaikų prak-
tiškai nebebuvo. Kai kurie kolegos 
apie tai išgirdo tik iš žiniasklaidos.
Baimės tikrai nėra, daugiau nuos-
tabos“, -apie Helovyno išvakarių 
„siurprizą“  pasakojo  J.Banienė.

Partija. Iš Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) prieš 
kelias savaites pasitraukę par-
lamentarai su ekspremjeru Ge-
diminu Kirkilu ir eksministru 
Juozu Bernatoniu priešaky pa-
skelbė buriantys ir kviečiantys 
buvusius bendražygius jungtis 
į naują socialdemokratinę par-
tiją. Pranešimas apie buriamą 
naują partiją buvo išplatintas 
parlamentarų Gedimino Kirkilo, 
Algirdo Butkevičiaus, Andriaus 
Palionio, Irenos Šiaulienės, Juo-
zo Bernatonio, Rimantės Šalaše-
vičiūtės, Rimanto Sinkevičiaus 
ir Artūro Skardžiaus vardu. Šie 
buvę įtakingi LSDP senbuviai 
prieš kelias savaites pasitrau-
kė iš LSDP, nelaukdami galimo 
pašalinimo iš partijos už tai, 
kad nepakluso partijos tarybos 
sprendimui trauktis į opoziciją. 
Minėti parlamentarai Seime yra 
pasirašę frakcijų koaliciją su 
valdančiaisiais „valstiečiais“. 
G. Kirkilas BNS sakė, kad nauja 
partija vadinsis taip pat, kaip ir 
frakcija Seime – Lietuvos soci-
aldemokratų darbo partija.

Linija. Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) pasitikėjimo 
linija per metus sulaukė daugiau 
kaip tūkstančio pranešimų. Anot 
žvalgybos institucijos, praneši-
mai apima įvairias sritis – „nuo 
žinučių apie pastebėtus įtartinus, 
galimai nedraugiškus veiksmus 
valstybei iki pranešimų apie 
nesantaikos kurstymą viešojoje 
erdvėje“. VSD direktoriaus Da-
riaus Jauniškio teigimu, iš pi-
liečių gautos žinutės kai kuriais 
atvejais padėjo net užkardyti 
tam tikras grėsmes. „Aktyviau-
si piliečiai, reguliariai stebintys 
ir siunčiantys informaciją apie 
grėsmes, Žvalgų dienos išvaka-
rėse buvo pakviesti į departa-
mentą ir uždarame renginyje ap-
dovanoti padėkomis už pilietinę 
atsakomybę“, – pranešė VSD.

Mokestis. Gyventojams ir 
verslininkams, paprašiusiems 
leidimo naujoms statyboms, ka-
pitaliniam remontui ar rekons-
trukcijai, netrukus gali tekti 
susimokėti infrastruktūros mo-
kestį, penktadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos žinios“. Savivaldybių 
infrastruktūros plėtros įstatymo 
projektą rengiančios Aplinkos 
ministerijos atstovų teigimu, 
naujas mokestis leis užtikrin-
ti savivaldybių infrastruktūros 
plėtrą, sudarant sąlygas gyven-
tojams ir įmonėms priimtinomis 
sąlygomis naudotis inžineriniais 
tinklais, susisiekimo komunika-
cijomis ir socialine infrastruktū-
ra. „Nemažai individualių namų 
statytojų statybos leidimą gauna 
pareikšdami, kad jiems infras-
truktūra nereikalinga. Taip iš-
kyla namai, kurie nėra prijungti 
prie vandentiekio, nuotekų sis-
temų ir prie kurių nėra nutiestų 
kelių ir šaligatvių. Tokių „taupių 
gyventojų“ gausėja, jie iš savi-
valdybių ima reikalauti spręsti jų 
problemas -privesti reikalingas 
sistemas, asfaltuoti kelius, ga-
liausiai - kurti ir kitą, socialinę, 
infrastruktūrą -statyti darželius, 
plėsti viešojo transporto tinklą“, 
- dienraščiui teigė Aplinkos mi-
nisterijos Statybos ir teritorijų 
planavimo departamento direk-
torius Marius Narmontas.

Parengta pagal 
BNS informaciją

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajono Tarybos 
narį, socialdemokratą Dona-
tą Krikštaponį.

„Jau kelinti metai iš rajono pa-
sitraukia perspektyvūs, su patir-
timi darbuotojai, su kuriais man 
teko dirbti ir kurie nešė didelę 
naudą rajonui.Atskiri savivaldy-
bės administracijos skyriai bai-
gia  subyrėti, uždarųjų akcinių 
bendrovių vadovai parašo prašy-
mus išeiti iš darbo.Man atrodo, 
tai yra nenatūralu ir dėl to reikėtų 
daryti kažkokias išvadas“, - apie 
rajono valdymo negeroves  kal-
bėjo D.Krikštaponis.

D.Krikštaponis pastebėjo, kad 
didžioji dalis šiandien rajone 
vykdomų projektų buvo pradėti 
ne šios, o ankstesnės kadencijos 
rajono valdančiųjų.

„Labai gaila, kad Troškūnų 
gimnazijos remonto reikalai 
sunkiai einasi. Man atrodo, kad 
problemų yra ir su Kultūros cen-
tro remontu. Kažkokių naujų 
projektų, vizijų labai nesimato 
arba apie juos rajono gyven-
tojai neinformuojami“, - sakė 
D.Krkštaponis.

Atsakydamas į portalo anyks-
ta.lt skaitytojų užduotus klausi-
mus, D.Krikštaponis atviravo, 
kodėl vis dar nori dalyvauti rajo-
no Tarybos darbe.

Rajono vadovams siūloma 
daryti išvadas

„Mano patirtis, mano žinios ir 
sveikata tai leidžia daryti, juolab 
kad rinkėjai mane išrinko į rajono 
Tarybą“, - sakė D.Krikštaponis.

Visą interviu su D.Krikštaponiu 
žiūrėkite portale www. anyksta.lt 
Rajono Tarybos narį kalbino por-
talo redaktorius Robertas Alek-
siejūnas.

- ANYKŠTA

Rajono Tarybos narys Dona-
tas Krikštaponis mano, kad 
per ateinančius savivaldos 
rinkimus rinkėjai padarys 
išvadas ir išsirinks realiai 
mąstančią rajono valdžią.

Progimnazijos kieme - kraupus radinys
Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Antradienį  prie Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pa-
matų darbininkams atliekant kasimo darbus buvo rasti žmogaus 
griaučiai.

Žmogaus griaučiai rasti prie progimnazijos pamatų.

J.Žukauskas turi įspūdingą 
vadovavimo patirtį - jis yra bu-
vęs Raseinių rajono meru, SPAB 
„Stumbras“ valdybos pirmininku 
ir generaliniu direktoriumi, vykdo-
muoju direktoriumi, biokuro pro-
jekto direktoriumi.

,,Anykštos“ paklaustas, kaip jis 
atsirado ,,Anykščių komunalinia-
me ūkyje“, naujasis vadovas aiš-
kino, jog jo žmona anykštėnė ir 
mūsų mieste esantys jo šeimos na-
mai. ,,Jus pakvietė rajono vadovai 
ar pats, sužinojęs, kad atsilaisvino 
darbo vieta, kreipėtės prašydamas 
įdarbinti?” - paklausėme naujojo 
UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ 

laikinojo vadovo. ,,Argi tai svar-
bu? Taip klostėsi mano asmeninio 
gyvenimo aplinkybės...“ - klausi-
mu į klausimą atsakė J.Žukauskas. 
Jis tikino, kad darbą, kurį pradėjo 
dirbti, jis išmanąs ir nesugadinsiąs 
to, kas buvo padaryta.   

J.Žukauskas Vilniaus peda-
goginiame institute mokėsi kar-
tu su Anykščių savivaldybės 
adminsitarcijos direktoriumi 
Audroniumi Gališanka - jiedu 
buvo bendrakursiai. J.Žukausko 
žmona Virginija dirba Anykščių 
savivaldybės adminsitracijos 
Kontrolės ir audito tarnybos vy-
riausiąja specialiste. 

,,Anykščių komunalinis 
ūkis“ turi naują vadovą
UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ laikinuoju vadovu direktoriaus 

pavaduotojas Valdemaras Navickas padirbėjo vos keletą dienų. Įmo-
nė jau turi kitą laikinąjį vadovą - juo tapo 58-erių metų (pagal išsi-
lavinimą fizikos ir darbų mokytojas) Jonas Žukauskas. Paskutinė jo 
darbovietė –UAB ,,Kauno švara“, kurioje jis buvo padalinio vadovas.  

Artimieji ją rado namuose su-
kniubusią, patys ėmėsi gaivinti, 
iškvietė greitąją. Mirusios mo-
ters motina dirba Anykščių ligo-

ninėje slaugytoja, tad pirmoji pa-
galba buvusi kvalifikuota, tačiau 
gyvybės išsaugoti nepavyko.

Į ligoninę atvežtą moterį pri-

Laikinuoju UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu tapo sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos 
bendrakursis  Jonas Žukauskas 

Autoriaus nuotr.

Nepavyko išgelbėti jaunos moters gyvybės
Spalio 21-ąją, šeštadienį, staiga mirė 27-erių metų moteris, at-

vykusi pasisvečiuoti pas tėvus į Anykščius. Pagal pirminį Utenos 
vyriausiojo policijos komisariato pranešimą, Trakų rajone regis-
truota moteris mirė Anykščių ligoninės priėmimo skyriuje, tačiau 
greičiausiai į ligoninę ji buvo atvežta jau negyva.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

ėmusi gydytoja Dalija Merfil-
dienė ,,Anykštai“ sakė, jog buvo 
akivaizdu, jog moteris jau miru-
si. 

,,Požymiai rodė, kad jau ne 
klinikinė, o biologinė mirtis. 
Net neabejojame, kad ji mirė na-
mie, bet ją dar desperatiškai kurį 
laiką buvo bandoma gaivinti,“ - 
kalbėjo gydytoja.

Anykščių rajono policijos ko-

misariato pareigūnai pradėjo iki-
teisminį tyrimą mirties priežas-
čiai nustatyti. Tokio pobūdžio 
tyrimas atliekamas, kai žmogus 
miršta vienas.  

Kol kas aišku, jog mirtis ne-
buvusi smurtinė, tačiau mirties 
priežasties, regis, nustatyti ne-
pavyks. Teismo medicinos eks-
pertai nerado akivaizdžios mir-
ties priežasties. 
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savaitės citatos???

Ar erzina 
A.Vienuolio 
gatvės
rekonstrukcija?

užjaučia

Mirus mylimam sūnui 
Svajūnui, nuoširdžiai užjau-
čiu tėvus Reginą ir Kazimie-
rą.

Vladas

Anykščių rajono Taryba patvirti-
no 20 proc. didesnį mokestį už vai-
kų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, 
išlaikymą savivaldybės ugdymo įstai-
gose. Mokestis keliamas dėl augančių 
maisto produktų kainų.

„Palyginus ugdymo įstaigose 2008 
m. ir 2017 m. perkamiausių pagrin-
dinių produktų (kiaulienos, paukš-
tienos, žuvies filė, sviesto, pieno, 
grietinės, duonos, bulvių, makaronų) 
kainas, nustatyta, kad jos padidėjo 
26,5 proc.“, - konstatuojama rajono 
Tarybai pateiktame sprendimo pro-
jekte.

Politikai pritarė tam, kad savival-
dybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija būtų skirta architektui ir lite-
ratui Žilvinui Pranui Smalskui.

„Ž.P. Smalskui premiją reikėtų 
skirti už visus gyvenimo nuopelnus“, 
- posėdyje pastebėjo rajono Tarybos 
narys Arūnas Liogė.

Savivaldybės vyriaisoji specialis-
tė kultūrai ir turizmui Audronė Pa-
jarskienė priminė premijos skyrimo 
nuostatus, kuriuose tai nenumatyta.

Už sportinius pasiekimus 50 Eur 
dydžio premija skirta sunkiaatlečiui 
Mindaugui Diliui, po 100 Eur – bi-
atloninkams Linui Baniui ir Gyčiui 
Mikoliūnui, sunkiaatlečiui Tadui Po-
ciui, treneriams Broniui Vitkūnui ir 
Algirdui Pupkiui.175 Eur dydžio pre-
mija skirta treneriui, rajono Tarybos 
nariui Algirdui Ananakai. Po 200 Eur 
iš rajono biudžeto už sportinius pa-
siekimus bus sumokėta imtyninkėms 
Gretai Čeponytei, Kristinai Domikai-
tytei, sunkiaatletei Gintarei Bražaitei. 
Treneris Arvydas Krikščiūnas rajono 
Tarybos sprendimu gaus 225 Eur pre-
miją. G.Čeponytei taip pat numatyta 
skirti 2 BSI dydžio (76 Eur) stipendi-
ją kas mėnesį vieneriems metams.

Posėdyje priimtas sprendimas at-
naujinti vieną, kaip skelbiama, pri-
oritetinį paslaugų  objektą – Niūro-
nių hipodromą. Hipodrome norima 
atnaujinti konkūrų aikštelę: pakeisti 
jos  dangą kvarciniu smėliu, įrengti 
betono bordiūrus, drenažo sistemą su 
geotekstilės paklotu bei atliekti kitus 
reikalingus atnaujinimo darbus.

„Atnaujinus esamą prastos būklės 
konkūrų aikštelę, bus sudarytos są-
lygos į kasmet rengiamas tradicines 
žirginio sporto varžybas „Bėk bėk 
žirgeli“, „Aukštaitijos taurė“, „Arklio 
muziejaus taurė“ atvykti ir profesi-
onaliems sportininkams, išplečiant 

šias varžybas į tarptautines žirginio 
jojimo varžybas“, - rašoma Anykščių 
rajono Tarybai pateiktame sprendimo 
projekte.

Pritarta ir miesto vaikų darželio 
„Eglutė“ modernizacijai.

Ketvirtadienį vykusiame rajono 
Tarybos posėdyje lankėsi VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ laikina-
sis direktorius Vismantas Užalinskas, 
kuris rajono Tarybos narius supažin-
dino su įstaigos veiklos rodikliais. 
V.Užalinskas gavo pylos tiek nuo ra-
jono mero Kęstučio Tubio, tiek ir nuo 
kai kurių rajono Tarybos narių  už tai, 
kad įstaiga nei Susisiekimo ministeri-
jai, nei Anykščių rajono savivaldybei 
laiku nepateikė finansinių ataskaitų. 
Kartu su buhaltere į posėdį atvykęs 
V.Užalinskas pasakojo apie puikius 
„Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ 
veikos rodiklius, tačiau buhalterė kal-
bėjo visai priešingai.

Galų gale posėdžio svečiai apskri-
tai susipainiojo savo aiškinimuose. 
Rajono meras K.Tubis net pasipik-
tino, kad jau nebeaišku, kas vado-
vauja „Aukštaitijos siaurajam gele-
žinkeliui“ – laikinasis direktorius ar 
buhalterė. Rajono Tarybos posėdis 
šįsyk baigėsi gan netikėtai. Informa-
cinis klausimas apie „Aukštaitijos 
siaurąjį geležinkelį“ buvo paskutinis 
darbotvarkėje, tačiau po jo K.Tubis 
pareikalavo,kad pašaliniai asmenys iš 
posėdžių salės išeitų, o pats joje pasi-
liko su rajono Tarybos nariais priimti 
viešai neįvardytų sprendimų.

Rajono Tarybai yra siūloma priimti 
protokolinį sprendimą dėl „Aukštai-
tijos siaurojo geležinkelio“ dalininko 
teisų ir pareigų perėmimo iš Susi-
siekimo ministerijos, jei iš valstybės 
biudžeto kasmet bus skiriama ne ma-
žesnė nei 200 000 eurų suma.

Ketvirtadienio posėdyje aktyviai 
reiškėsi opozicijai priklausantys soci-
aldemokratai. Rajono Tarybos narys 
Donatas Krikštaponis  išreiškė susi-
rūpinimą dėl rajono valdymo.

„Aš norėjau paklausti dėl didelės 
savivaldybės administracijos specia-
listų, įmonių vadovų kaitos. Visi lyg ir 
išeina iš darbo savo noru, lyg ir viskas 
gerai... Man teko dirbti su daugeliu 
specialistų - tai žmonės, turintys dide-
lę patirtį ir autoritetą. Ar dėl to ateity-
je nekils problemų sukomplektuojant 
savivaldybės skyrius ir neatsilieps 
ekonominiams rodikliams?“, - klau-
sė D.Krikštaponis, kaip didžiausias 
netektis įvardindamas savivaldybės 

Anykštėnų išrinktieji patikinti 
– rajone dar ne katastrofa
Ketvirtadienį sušauktas 32-asis Anykščių rajono Tarybos posė-

dis, kuriame  priimta 18 sprendimo projektų ir išklausyta keletas 
informacinių pranešimų. Anykštėnų išrinktieji nusprendė didinti 
mokestį už vaikų darželių lankymą, paskyrė kultūros bei spor-
to premijas, pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su 
ukrainiečiais bei „auklėjo“ laikinąjį VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorių Vismantą Užalinską.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Architektūros ir urbanistikos skyriaus  
specialisto Sauliaus Pesliako bei 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktoriaus Kazio Šapokos išėjmą iš 
darbo.

„UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ valdyba tam ir paskyrė laikinąjį 
direktorių, kad visos ekonominės ir 
kitos problemos būtų sprendžiamos. 
O dėl rezultatų, minite, kad bus ka-
tastrofa, tai siūlyčiau iš anksto nepro-
gnozuoti, kad bus blogai, o tiesiog 
palaukti, kol laikinasis direktorius 
išanalizuos situaciją ir priims naujus 
sprendimus.Savivaldybės adminis-
tracija negali daryti įtakos, jei specia-
listas nusprendžia išeiti. Aišku, su juo 
( su S.Pesliaku, - red. pastaba) buvo 
kalbamasi, nežinau sąlygų, kokiomis 
jis dabar dirba naujoje įstaigoje. Ga-
liu garantuoti, kad katastrofos nebus.
Kiekvienas išėjimas skaudus, bet 
tikrai nevadinčiau, kad dėl to sutriks 
savivaldybės administracijos darbas“, 
- į D.Krikštaponio klausimą atsakė 
savivaldybės administracios direkto-
rius Audronius Gališanka.

Rajono Tarybos narys D. Krikšta-
ponis taip pat nusprendė paprovokuoti 
rajono Tarybos narį, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo 
organizatorių  Alfrydą Savicką.

„Žinome, kokioje padėtyje yra 
komunalinis ūkis.Ten buvo deleguo-
tas gerbiamas Savickas.Aš norėčiau 
jo komentaro, kaip ten reikalai, ar 
K.Šapoka išėjo savo noru, ar buvo 
kažkokios sąlygos, nes ten beveik de-
šine ranka buvai ir žinai visus klausi-
mus,“- teiravosi D.Krikštaponis.

Panašu, kad toks D.Krikštaponio 
klausimas A.Savicką kiek išmušė 
iš vėžių. Šis teisinosi, kad tokiomis 
temomis negali kalbėti, o A.Savicką 
užstojo rajono meras K.Tubis, pava-
dinęs D.Krikštaponio klausimą „pro-
vokacija“.

„Žmogus net balsuodamas dėl 
smulkmenos nusišalina, o dabar duoti 
vertinimą, kai jis toje pačioje įstaigoje 
dirba,“ - reagavo K.Tubis.

„Donatas labai gerai žino padėtį ir 
matė. Jis turėjo anksčiau priimti to-
kius sprendimus,“- visgi netylėti nu-
tarė ir pats A.Savickas.

Vienu įdomiausių  šio rajono Tary-
bos posėdžio akcentų tapo klausimas 
dėl Anykščių rajono savivaldybės 
ketinimų pasirašyti bendradarbiavi-
mo sutartį su Ukrainos Mirgorodo 
miesto atstovais. Nuo šio klausimo 
svarstymo netikėtai pareiškė norintis 
nusišalinti socialdemokratas Dainius 
Žiogelis.

„Dalyvavau memorandumo pasi-
rašymo kelionėje. Nenorėčiau būti 
suinteresuotas dėl sutarties pasirašy-
mo,“ - tokį savo sprendimą aiškino  
D.Žiogelis.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ dirbantis rajono Tarybos na-
rys Alfrydas Savickas neišdrįso atsakyti į kolegos Donato Krikš-
taponio klausimą, kas gi vyksta šios bendrovės viduje.Rimvydas KUGYS, verslinin-

kas:
,,Neerzina. Retai važiuoju į tą 

pusę, stengiuosi remontuojamą 
ruožą aplenkti. Kai reikia važiuoti 
į Vilnių, važiuoju ne per Kavarską, 
o per Kurklius.“

Marius ŠIMĖNAS, ,,Nykščio 
namų“ viešbučio administrato-
rius: 

,,Žiauriai erzina. Per ilgai už-
sitęsė darbai, na negalima tokiais 
tempais dirbti. Į viešbutį atvažiuo-
jantys svečiai nuolat kalba, kad 
stovėjo eilėje prie technologijos 
mokyklos. Eilės didžiausios!“

Saulius PESLIAKAS, UAB 
,,ESSPO“ vadybininkas:  

,,Neerzina. Aš suprantu, kad 
vyksta darbai, kad nepatogumai 
yra laikini. Šita sumaištis yra neiš-
vengiama. Tačiau  darbai kažkada 
pasibaigs, reikia turėti kantrybės.“ 

Arba apkaltins žmones, 
kad jie pirmieji pradėjo...

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, Lietuvos ūkininkų są-
jungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas, apie vilkų popu-
liacijos dydį:

,,Sulauksime, kai vilkai pradės 
draskyti žmones... Tada visi ims 
garsiai šaukti apie kovą su pro-
blema.“

Visi skaitantys vilkai 
Jūsų fermą aplenks

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie vilkus: 

,,Ir tegul tik pabando paliesti 
bent vieną mano telyčią - tuoj 
pat užsirašysiu į medžiotojus. 
Keršysiu.”

O švietimui galės vadovauti
ir ,,iš šalies”?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie 
švietimo skyriaus vedėjos Vi-
dos Dičiūnaitės perkėlimą į 
naują tarpinstitucinio koordi-
natoriaus pareigybę:  

,,Naujai pareigybei - aukšti 
reikalavimai. Vida šiuos reikala-
vimus atitinka, manau, būtų su-
dėtingiau surasti tinkamą žmogų 
,,iš šalies“.

Svarbu, kad paskutinis 
išeinantis išjungtų šviesą

Audronius GALIŠANKA, 
apie kadrų kaitą savivaldybė-
je: 

,,Galiu garantuoti, kad katas-
trofos nebus.”

Griausim Lajų taką?

Vaidutis ZLATKUS, Anykš-
čių rajono tarybos narys apie 
turistų, lankančių Anykščius, 
atoslūgį: 

,,Reikia vėl kažkokio šoko, 
kad tas bumas kiltų.”

Štai kas mūsų žuvis išgaudo!

Tomas LADIGA, operos so-
listas, profesorius, apie Anykš-
čius:

,,Čia jaučiuosi namie, čia pa-
ilsiu, emociškai kaip meškinas 
„pasikraunu“ žiemai.”

Sakot jis šnipas?

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys 
apie kolegą deputatą Alfrydą 
Savicką pas komunalininkus: 

„Žinome, kokioje padėtyje yra 
komunalinis ūkis. Ten buvo de-
leguotas gerbiamasis Savickas.” 
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-Esate kilęs iš Anykščių, čia bai-
gėte Jono Biliūno gimnaziją, lan-
kėte muzikos mokyklą. Koks ryš-
kiausias prisiminimas Jums kyla 
pagalvojus apie Anykščius?

-Augau Ažupiečiuose, prie pat 
Šventosios. Todėl įstrigę Anykščių 
apylinkių vaizdai iš vaikystės: Šven-
tosios upės pakrantės, primerktos 
valčių, sliekus rausiantys meškerio-
tojai, įvairiausi paupės augalai, pilni 
ropinėjančių vabalų, laumžirgių ir 
žiogų, senoji medinė užtvanka, tiltas 
su betoninėmis skulptūromis, gele-
žinkelio tiltas ir stotis su didžiuliais 
Markso ir Engelso portretais, siauru-
ko pabėgiai, prisigėrę deguto ir dy-
zelino kvapo, šilumvežių ūkavimai, 
prigaravusi miesto pirtis, vandens 
lašeliais aprasojusios persirengimo 
patalpos lubos, rytais arklių į turgų 
tempiamų vežimų ratų dardesys, 
akmenimis grįsta Gegužės 1-osios 
gatvė, bažnyčios varpų skambesys, 
kviečiantis Oną („Tarnystę“) su 
krikštamočia, nuo „montažo“ einan-
čias pro aukštą liepą, pilną dūzgian-
čių bičių, į vakarines pamaldas; Lu-
koševičių pieva su kažkieno karve, 
tėtės garsiai skaitomas ,,Kalevalos“ 
epas, mamai ruošiant sekmadienio 
pietus...  

-Būtent Anykščių muzikos mo-
kykloje pradėjote savo, kaip ope-
ros solisto, karjerą. Čia dainavote 
chore, grojote fortepijonu. Kaip 
manote, ar tai, jog mokėtės būtent 
Anykščiuose, turėjo įtakos Jums, 
kaip atlikėjui? Galbūt galite iš-
skirti vieną ar kelis anykštėnus, 
paskatinusius Jus užsiimti muzi-
ka?

-Iš tikrųjų prisiliesti prie muzikos 
dar iki muzikos mokyklos teko tiek 
namuose (šeimoje), tiek ir vidurinėje 
mokykloje. Ir mama (ypač mama), 
ir tėtis turėjo neblogą muzikinę 
klausą, gebėdavo padainuoti ne po 
vieną melodiją ar dainą; gal jų balsai 
nebuvo ištobulinti, tačiau tai netruk-
dė jiems pritarti tiek šeimos švenčių 
sambūriuose, tiek ir įvairiose bažny-
tinėse apeigose. Pamenu, su vyres-
niuoju broliu ankstyvoje vaikystėje 
esame ne kartą viešai traukę kanoną 
„Oi tu strazde, strazdeli“.

Pradinėse klasėse teko laimė mo-
kytis aukštos erudicijos mokytojos 
Aleksandros Burneikienės vadovau-
jamoje klasėje. Ši mokytoja mokėjo 
skatinti individualumą ir kūrybiš-
kumą, skyrė dėmesį rankdarbiams, 
pratino tvarkos, disciplinos ir at-
sakomybės. Nors, kaip tais laikais 

Vienuolį laiko pirmuoju 
anykštėnų bendrijos pirmininku

baigiamajame laureatų koncerte.
Dar viena muzikinės veiklos for-

ma – giedojimas bažnyčios jaunimo 
kameriniame chore vargonininko ir 
chorvedžio Petro Garšvos laikais. 
choro branduolį sudarė P.Dūmano 
„biliūniečiai“, nors „vienuoliukų“ 
irgi prisirinko beveik tiek pat. Re-
petuodavome tai patys, tai vargoni-
ninko prižiūrimi. Tai buvo savotiš-
ka „užklasinė veikla“. Repertuaras 
nebuvo pats lengviausias. Giedo-
davame ir pritariant vargonais, ir a 
cappella, tekstai- tai lietuviški, tai 
lotyniški, muzika dažniausiai su-
kurta pasaulinio lygio kompozito-
rių klasikų. Neįkainojama patirtis ir 
malonumas atlikti tokią muziką su 
bendraamžiais ir bendraminčiais.

Muzikos mokykloje mokiausi 
skambinti fortepijonu. Tuo pat metu 
teko dainuoti chore, akordeonininkų 
ansamblyje, mušti būgnais ritminėje 
grupėje, ne vienerius metus pūčiau  
dūdą (baritoną) a.a. Jono Iešmanavi-
čiaus pučiamųjų orkestre. 

Kaip dainininkas - solistas mu-
zikos mokykloje karjeros nedariau. 
Ten įgijau muzikinių žinių ir prak-
tinių grojimo pagrindų. Kiekvienas 
etapas buvo svarbus ir reikalingas 
pasiruošti tolesnėms profesijos stu-
dijoms Muzikos akademijoje (tuo-
metinėje Lietuvos konservatorijoje), 
kur vėliau pasukau.

-Mokykloje tikriausiai esate 
skaitęs žymiausių anykštėnų – 
Antano Baranausko, Jono Biliū-
no, Antano Vienuolio kūrinius. 
Ar prie šių Lietuvos literatūros 
grandų grįžtate ir dabar? Ar ak-
tualizuojate jų palikimą?

-Be abejo, mokyklinės programos 
be jų neįsivaizduojamos. Juo labiau 
Anykščiuose. Tuo metu J. Biliūno 
vidurinėje mokykloje vyresnėse ,,A“ 
klasėse būdavo sustiprinta lietuvių 
kalba ir literatūra. Manau, tai tuo-
metinio direktoriaus Vaclovo Bra-
žėno idėja ir didelis jo nuopelnas. 
Anykščių moksleiviai turi būti ne 
tik susipažinę, bet ir išmanyti savo 
krašto rašytojų kūrybą. Daugelis da-
lykų formuoja žmogaus asmenybę 
ir pasaulėjautą, o ypač – grožinė li-

teratūra. Taip pat per kūrinius geriau 
pažįsti autorių, jo nuostatas, minties 
eigą, kalbos turtingumą. Skirtingais 
laikmečiais grožėjomės tuo pačiu 
kraštovaizdžiu, vaikščiojome tais 
pačiais takeliais, maudėmės toje 
pačioje upėje, kvėpavome tuo pačiu 
oru.  Kokios mintys toje aplinkoje 
kilo jiems ir kokios tai regint kyla 
mums? Ar mes panašiai jaučiame 
tą pačią aplinką? Taip, deja, tenka 
pripažinti, kintančią, arba jau paki-
tusią aplinką. A. Baranausko poezi-
ją pavartau gana dažnai. Čia, kaip ir 
Biblijoje, – kas kartą randi vis nau-
jai nušvitusių vietų ir tarsi anksčiau 
neaptiktų minčių. Bandau išgirsti A. 
Baranauską kalbantį tarmiškai.

Pastaruoju metu labiau nei kū-
ryba domina A. Vienuolio ir J. Bi-
liūno biografiniai aspektai. Negali 
nejaudinti jautri ir nepaprastai dora 
J. Biliūno asmenybė, jo santykis su 
pasauliu ir žmogumi. Nepaprastas 
buvo A. Vienuolio gyvenimas ir 
gebėjimas nesiafišuojant atkakliai 
dirbti svarbius ir reikalingus darbus 
Anykščiams ir jų istorinei atminčiai. 
Drąsiai teigiu, kad jis buvo anykštė-
nų sąmonės ir kultūrinės - pilietinės 
bendruomenės žadintojas ir formuo-
tojas, didelis savo krašto patriotas. 
Kitaip tariant – neįvardytas pirmasis 
anykštėnų bendrijos pirmininkas.

-Nuo 2015-ųjų metų esate 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros tarybos narys. Ar pats 
lankotės Anykščių miesto kultū-
ros renginiuose? Ar Jums, kaip 
menininkui, žmogui, kuriam pa-
čiam yra tekę dainuoti didžiosiose 
pasaulio scenose, meninės progra-
mos Anykščiuose atrodo patrau-
klios?

-Kiek galiu, – lankausi. Bėda ta, 
kad nesu visą laiką Anykščiuose ir, 
nors esu rajono Kultūros tarybos 
narys, neturiu įsipareigojimo visur 
suspėti ir viską pamatyti. Neturiu 
teisės vertinti, ko nemačiau ir neži-
nau. Ten,  kur apsilankau, – dažniau-
siai džiugina. Meninės programos 
apgalvotos, paruoštos atsakingai ir 
profesionaliai. Norėčiau pasidžiaug-
ti puikiai organizuojamais Anykščių 
Koplyčios renginiais – parodomis, 
jų pristatymais, koncertais, aukštu 
lygiu organizuojami Anykščių menų 
centro renginiai, festivalis „Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose“, Tarptau-
tinis vargonų festivalis įgyja gero 
lygio festivalio formatą. 

būdavo priimtina ir reikalaujama, 
atpratino mane rašyti kaire ranka. 
Tiesa, kuria ranka imdavau teptuką 
ar pieštuką per piešimo pamoką, 
nekreipdavo dėmesio. Būtent vai-
kystėje ryškiausiai prisimenu savo 
polinkius menams. 

Ne vienerius metus mokykloje 
lankiau a.a. mokytojos Stasės Judic-
kienės dailės būrelį. Patikdavo, buvo 
įdomu. Kai kas net pavyko. Moky-
toja puoselėjo viltį, kad savo ateitį 
susiesiu su daile. Mano nuomonė 
šiuo klausimu buvo kritiškesnė. 

Kiek vėliau, vidurinėje mokyklo-
je sutikus a.a. muzikos mokytoją 
Praną Dūmaną, išryškėjo muzikiniai 
polinkiai. Būdavo keista girdėti ben-
draamžių padejavimus, kad nelabai 
patinka, neįdomu, nesiseka dainuoti. 
Kiti net tyčia mokslo metų pradžio-
je, tikrinant muzikinius gebėjimus, 
„baubdavo“ pro šalį. Man dainavi-
mas nekeldavo neigiamų emocijų, 
per repeticijas dažnai padėdavau ki-
tiems balsams mokytis jų muzikinių 
partijų. Penktoje klasėje P. Dūmanas 
pakvietė į skudutininkų ansamblį. 
Būti skudutininku buvo ypatingas 
jausmas ir privilegija. Visų pirma 
į jį bet ko nekviesdavo, antra – tai 
reprezentacinis mokyklos muzikinis 
kolektyvas, trečia – skudutininkai 
visada vykdavo į respublikines ap-
žiūras, konkursus, festivalius, dainų 
šventes ir visada grįždavo arba nu-
galėtojais, arba bent prizininkais. 
Sekdavosi mokytojui paruošti voka-
linius ansamblius, chorus, solistus, 
bet skudutininkai būdavo jo kūry-
binis pasididžiavimas, jo pavyzdi-
nė „garbės kuopa“. Man mokantis 
vyresnėse klasėse, mokytojas su-
būrė gana pajėgų moksleivių mišrų 
chorą, su kuriuo per kelerius metus 
taip pat teko ne kartą pakoncertuo-
ti, pasivėžinti po Lietuvą ir laimėti 
laureatų vardus. 1980 m. vyko res-
publikinis vaikų ir moksleivių tele-
vizios konkursas „Dainų dainelė“, 
kuriame dalyvavo keli mokytojo P. 
Dūmano paruošti kolektyvai. Tarp jų 
buvo mišrus duetas – Sigita Tamule-
vičiūtė ir aš, taip pat mums pritaręs 
skudutininkų ansamblis. Nukeliavo-
me iki galutinio etapo, dalyvavome 

Tomas Ladiga dainavo boso partiją ne vienoje žymioje operoje - 
Gioachino Rossinio “Stabat mater”, Franzo Schuberto Messa C-
dur, Giuseppe Verdi ir Gabrielio Faure “Requiem”, T. F. C. Dubois 
“Kristus Alyvų kalne”, Hectoro Berliozo “Kristaus vaikystė”.

apie tai dar net nepaglvojau. 
Kai perskaitau balsu šią mintį, 
krūpteliu... Net paskendus kas-
dieniuose darbuose, ši mintis 
vis perveria širdį... Kas su 
manimi atsitiko? Ar pamirštu 
brangiausius žmones? Nejau-
gi ateis laikas, kai artimųjų 
amžinojo poilsio vietą lankysiu 
tik todėl, kad reikia?

„Aplankyk gyvuosius, o už 
mirusius uždek žvakelę...“ – 
sako man vienas pažįstamas, 
kai pasidaliju savo baimėmis. 
Ne tai tikėjausi išgirsi... Tik 
dar labiau suirztu.

Vakare, grįžusi namo, uždegu 
žvakes – rudenį ir žiemą mano 
namuose nuolat dega jaukumą 
ir ramybę skleidžiančios žva-
kės – ir žiūrėdama į besiblaš-
kančias liepsneles grimztu į 
save... 

Būti su savimi ne visada len-
gva, būti su savimi - abejojan-
čiu, skaudančiu, neramiu – dar 
sunkiau. Bet tik tokios minutės, 
valandos, o kartais gerokai il-
gesnis laikas, sudėlioja mintis 
į lentynėles, padeda iškapstyti 

atsakymus net į pačius skau-
džiausius klausimus...

Kankinusi save klausimu, 
„kas su manimi negerai,“ vis 
dėlto randu atsakymą...

Viskas gerai... Ir šiemet, 
lankydama Mamos kapą, viską 
darysiu taip pat – vešiu baltas 
gėles, degsiu žvakeles ir minty-
se pabūsiu su ja... Prisiminsiu 
ne į duobę leidžiamo karsto 
vaizdą, ne gėlių vainikais 
nuklotą ką tik supiltą žemės 
kauburėlį ir net ne tą akimirką, 
kai telefono ragelyje išgirdau, 
kad jos nebėra... Prisiminsiu 
vasaros rytus, kai kartu išei-
davom iš namų – ji į darbą, 
o aš su spalvotomis kreidelė-
mis į lauką (likti septynmetei 
vienai namuose, man būdavo 
nejauku); prisiminsiu, kaip 
greitai gydavo žaizdos, atrodo, 
užtekdavo tik jai papūsti ir 
priglausti mane prie širdies...

Daug Salako kapinėse am-
žinojo poilsio atgulę mano gi-
minaičių. Vienus jų prisimenu, 
kitų, deja, net nesutikau. Stovė-
dama prie tetos janės kapo gal 

užuosiu jos kas rytą krosnyje 
keptus blynus, nuriedės ašara 
prisiminus dėdę Balį ir jo taip 
mylėtus arklius – nesu daugiau 
sutikusi žmogaus, kuris taip 
nuoširdžiai glostytų arklio snu-
kį, kalbintų jį ir vis padūsautų, 
kad gyvulys jau senas, kažin, 
ar besulauks kitų metų... 

Prie kitų artimųjų kapų 
sustosiu sukalbėti maldą, lin-
kėsiu jiems ramaus amžinojo 
poilsio... Ir tyliai vilsiuosi, kad 
per kitų metų Vėlines smėlio 
kauburėlių Salako kapinėse 
liktų tiek pat...

Atsisveikinsiu su jais tikriau-
siai iki pat pavasario, kada 
vėl ant jų kapelių atvažiuosim 
sodinti gėlių...

Grįžusi prie kasdienių dar-
bų, reikalų, noriu tikėti, kad 
atsiras laiko dažniau aplankyti 
gyvuosius... „Šiandien ilgai 
dirbsiu, rytoj – svarbus susi-
tikimas, savaitgalis – taipat 
užimtas, paskambinsiu rytoj...“ 
– gaila, tačiau tikriausiai 
panirsiu į tokią kasdienybę. Ir 
greičiausiai „rytoj nepaskam-

binsiu“, nes atsiras svarbesnių 
dalykų...

Labai norėčiau, kad aplankę 
mirusiuosius, rastumėm laiko 
pabūti su gyvaisiais. jų nepa-
keis niekas – keičiam darbus, 
keičiam gyvenamąsias vietas, 
keičiamės patys, tačiau esam 
turtingi tik tol, kol dar turim 
kam paskambinti, kol turim su 
kuo išgerti arbatos puodelį, kol 
turim su kuo patylėti...

Netekę artimojo, bent jau 
mintyse sau pasižadam būti 
arčiau vienas kito, dažniau 
susitikti, pasižadam... ir toliau 
skęstame kasdienybės jūroje.

Uždegę žvakutes ant artimų-
jų kapų, apglėbkim ir sušildy-
kim šalia esančių širdis. Ir kai 
šviečiant mėnulio pilnačiai 
nepavyks užmigti, suveskim 
sąskaitas – esu laimingas, nes 
nesu vienas. Galvoju, kaip 
baisu, kai didžiuliuose namuo-
se prie didžiulio stalo nebėra 
kam atsisėda, kad į didžiulius 
namus nebėra kam sugrįž-
ti... Į juos grįžta tik benamis 
katinas.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Aplankysim, pabūsim, uždeg-
sim žvakelę ir tylioje maldoje 
prisiminsim juos – mylėtus, 
brangintus, per anksti išėju-
sius... Mirusiųjų miestai skęs 
gėlių ir žvakių jūroje... O mes 
skubėsim į kasdienybę... 

Prieš kiekvienas Vėlines gal-
vodavau, kokių gėlių nuvežti 
pačiam mylimiausiam žmogui, 
kaip sutvarkyti kapelį, kad 
būtų gražu... Tačiau šiemet, 
likus vos keletui dienų iki 
mirusiųjų pagerbimo šventės, 
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Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, profesorius Tomas Ladiga, miesto šventės renginyje 
drauge (antras iš kairės) su operos solistu Tomu Tuskeniu, profesoriumi Antanu Tyla, ir Anykščių 
krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijumi Strolia.

Kultūros centras tęsia svarbią mi-
siją – festivalius „Pakeleivingi“ ir 
ARTimi“, suteikia galimybę Anykš-
čių žiūrovams pamatyti vienus iš 
geriausių Lietuvos teatrų paskuti-
niųjų pastatymų. Neišvardysiu visų 
renginių ir rengėjų - jų yra Anykš-
čiuose gerų ir vertų pagyrimo. Ži-
nant ribotus organizatorių turimus 
biudžetus, bendrą meninį renginių 
lygį Anykščiuose vertinčiau aukštu 
balu. Daugelis anykštėnams ren-
ginių kokybės, gausos ir įvairumo 
Lietuvoje tiesiog pavydi.

-Sunkiosios muzikos festivalis 
,,Devilstone“ (,,Velnio akmuo“) 
jau nuo pirmųjų ,,gimimo“ metų 
2009 – aisiais tarp anykštėnų su-
kėlė daug diskusijų – taip ir iki 
dabar, kiekvieną vasarą prieš fes-
tivalį, vykstantį Anykščių Dainų 
slėnyje, išsakomos dvejopa nuo-
monė – reikia ir nereikia. O kaip 
manote Jūs? Ar alternatyviosios 
muzikos festivalis, pritraukian-
tis daug nestandartinės išvaizdos 
klausytojų, naudingas Anykš-
čiams kultūrine prasme?

-O kas yra „standartinis“ ar „ne-
standartinis“? Mūsų visuomenė 
pernelyg noriai klasifikuoja save į 
atitinkančius standartą ir prie jo ne-
pritampančius. Sprendžia apie žmo-
gų pagal jo išvaizdą, rūbus, auto-
mobilį, kokiame restorane pietauja, 
su kuo medžioja, su kuo draugauja, 
kokius serialus žiūri, kokius žurna-
lus varto, t.y. ar atitinka „normalaus 
žmogaus“ standartą. Pasidžiaugti 
perskaityta knyga, pasidalinti patir-
tais spektaklyje įspūdžiais ar padis-
kutuoti gyvenimo prasmės klausi-
mais  su „normaliu“ žmogumi nėra 
paprasta – tai jau nestandartiška. Į 
„Devilstone“ susirenka savo stan-
dartų ieškantys „nestandartai“. Gal 
labiau tai progai pasipuošę, pasi-
šiaušę, pasidažę, bet savotiškai sim-
patiški žmonės. Kažkodėl užsienio 
šalyse jie man atrodo egzotiškai, 
tačiau mano gimtinėje jie jau mane 
baugina ir nedera prie aplinkos?! 
Ne, jei jie man nepriešiški, kodėl 
aš jų atžvilgiu turėčiau būti priešiš-
kas? O nuo kultūrinės įvairovės ne-
pabėgsi ir jos neišvengsi. Ir tai nėra 
blogai. Valstybės sienos seniausiai 
atidarytos, tad laikas jas atidaryti 
savo galvose. Tuščios vietinės ži-
niasklaidos diskusijos – reikia ar 

nereikia. Dirbtinai visuomenėje 
keliamas priešiškumas ir įtampa, 
komentaruose vyksta pakankamai 
nekorektiškas anonimų apsižodžia-
vimas. Ir kad nuo to kas pasikeistų! 
Ko bijoma ir kam priešinamasi? 
Nežinia. Per  pastaruosius metus 
festivalis tampa atpažįstamas, pro-
gnozuojamas. Organizatoriai labiau 
įsiklauso į anykštėnų poreikius, 
atlikėjai ir dalyviai draugiškiau nu-
siteikę Anykščiams. Galų gale pati 
muzika ilgainiui po truputį kinta 
žanriškai, ištisai nebesklinda vien 
tik sunkusis „riaumojimas“. 

Kalbant apie festivalio naudą 
Anykščiams kultūrine prasme galiu 
atsakyti tik nuo savęs – asmeniškai 
aš be jo apsieičiau, kaip nepritariu 
velnio kulto (tegul ir perkeltine 
prasme) propagavimui, tačiau jis 
turi teisę egzistuoti kaip ir „Purpu-
rinis vakaras“ su savo nestandartais 
ir visai neatsižvelgdamas į mano 
nuomonę. 

-Dar vienas prieštaringai ver-
tinamas objektas Anykščiuose 
– Antano Baranausko mora-
lės kodeksas, kuris išblaškytas 
mieste ant iš aprūdijusio metalo 
pagamintų suoliukų. Ką Jūs gal-
vojate apie šiuos modernia for-
ma išreikštus kultūros ženklus 
Anykščiuose?

-A. Baranausko moralės kodek-
sas nėra blogai. Bandau „pagauti“ 
kūrėjų mintį. Aprūdijęs, sendintas 
metalas galėtų simbolizuoti mums 
skiriamus žodžius iš praeities, kaip 
ir galėtų simbolizuoti mūsų rūdi-
jančią, gendančią moralę. Kas ką 
greičiau pribaigs? Ar vertingi A. 
Baranausko žodžiai bus išgirsti, ar 
galutinai ištrinti iš mūsų moralės? 

Tai matyti nėra patogu, kaip ne-
patogu žvelgti į savo kintančias 
moralines nuostatas. Tai nėra itin 
estetiška, gražu. Bet gal toks kūrėjų  
sumanymas?

Tačiau ne visas menas turi būti 
tik gražus. Kartais jis skatina disku-
tuoti, ginčytis. O ginčuose gimsta 
atsakymai. Kartais prasmingi. Taip, 
tai modernu ir tai taip pat ne stan-
dartas! 

-Kokios, Jūsų manymu, galimy-
bės, kad Anykščius galėtų įtrauk-
ti į UNESCO miestų sąrašą? Kuo 
mūsų miestas Jums pačiam atro-
do labiausiai išsiskiriantis?

-Visada ir visur turi būti ir yra ga-

Vienuolį laiko pirmuoju 
anykštėnų bendrijos pirmininku

limybių. Kartais jos būna didesnės, 
kartais mažesnės. Yra kriterijai, 
kuriuos atitikti būtina, kaip būtinas 
stipriai paruoštas ir realus projektas. 
Nebandysi – nežinosi. Šiuo atveju 
tik taip, jokių patirčių ir patarimų 
iš aplinkinių negausi, tai unikalus 
projektas. Ir jokių garantijų, kad pa-
siseks. Čia kaip loterija: nori išlošti, 
pradžioje turi būtinai nusipirkti lo-
terijos bilietą. O lošiančiųjų tikrai 
bus. Šis projektas – taip pat nestan-
dartas, deja,standartinėje daugumos 
anykštėnų sąmonėje.

-Atidarius ,,Lajų taką“, kuku-
rūzų labirintą, apverstą namą, 
Šv. Mato bažnyčios apžvalgos 
bokštą, Anykščius tiesiog užplū-
do svečiai iš Lietuvos bei užsie-
nio. Tiesa, turistai kelia spūstis, 
triukšmą, vykstant muzikos festi-
valiams mieste sunku rasti vietą, 
kur papietauti. Verta ar neverta 
miestelėnams stengtis pritraukti 
didelius srautus atvykėlių? Gal-
būt protingiau orientuotis į mies-
telėnų komfortą?

-Nemanau. Spūstys – trumpa-
laikis turistinio laikotarpio etapas. 
Taip, tai kelia papildomų rūpesčių. 
Norėtųsi greičiau sulaukti tranziti-
nio Anykščių apvažiavimo projekto 
įgyvendinimo, pradėtų gatvių re-
monto pabaigos. Tačiau kultūrinis 
turizmas be atvykstančių žmonių 
srauto neįmanomas. Kai pajusime, 
kad atvykstantys į Anykščius pa-
lieka čia pinigus už renginius, mu-
ziejus, nakvynę, maitinimą, gautas 
paslaugas, turėtų kilti kitokio pobū-
džio klausimų.

-Gyvenate ir dirbate Kaune, o 
ar dažnai aplankote Anykščius? 
Kuo dažniausiai užsiimate grįžęs 
į gimtąjį kraštą?

šiupinys

-Grįžtu palyginti dažnai. Gal 
nuo rudens iki pavasario pavyks-
ta atvykti rečiau, tačiau vasaromis 
stengiuosi čia pabūti ilgiau. Be 
Anykščių man nėra atostogų. Čia 
jaučiuosi namie, čia pailsiu, emo-
ciškai kaip meškinas „pasikraunu“ 
žiemai. Grįžus atsiranda įvairios 
veiklos. Nuo koncertinės iki malo-
nių senelio pareigų. Anykščiuose 
dažnesni susitikimai su artimaisiais, 
draugais, kartais užsimanom tiesiog 
kuria nors kryptimi pakeliauti, pa-
žinti naujas, nematytas vietas. Sten-
giuosi rasti laiko knygai.

-Aktyviai dalyvaujate ,,Pasau-
lio anykštėnų“ sambūrio veikloje. 
Kokią matote bendrijos veiklą 
ateityje? Kaip įsivaizduojate jos 
viziją?

-Bendrija – gyvas organizmas 
su gyvais ir skirtingais žmonėmis, 
išsibarsčiusiais po visą pasaulį. Vi-
sus bendrijos narius vienija trauka 
ir neabejingumas savo gimtajam 
Anykščių kraštui. Visos veiklos ir 
iniciatyvos, skirtos Anykštijos gar-
sinimui, jos atminčiai, puoselėji-
mui ir gražinimui yra sveikintinos 
ir skatintinos. Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre nuolat vyksta čia 
gimusių, gyvenusių ar kitaip su 
Anykščių kraštu susijusių profesi-
onalių menininkų parodos ir rengi-
niai, inicijuojami meno, publicisti-
niai, istoriniai leidiniai, projektai, 
ženklinimai, minėjimai.

Esame Lietuvos valstybės at-
kūrimo išvakarėse. Norime skirti 
šiuos likusius ir ateinančius me-
tus valstybės kūrėjų prisiminimui, 
įamžinimui ir aktualinimui. Jau šių 
metų rugsėjo 16 d. vyks Vilniaus 
anykštėnų inicijuotas 1917 m. Vil-
niaus konferencijos dalyvių nuo 
Anykščių krašto kapų lankymas ir 
minėjimas Anykščiuose su moksli-
niais pranešimais. Bus puiki proga 
susipažinti su garbių konferencijos 
delegatų anykštėnų biografiniais 
faktais ir likimais. Vienintelis iš į 
Vilniaus konferenciją deleguotų 
anykštėnų 1918 m. vasario 16-osios 
nepriklausomybės aktą pasirašė 
Steponas Kairys. Jis vertas ypatin-
go atminimo. Dabartinio Anykščių 
rajono teritorijoje buvusiuose vals-
čiuose norime įamžinti už Lietuvos 
nepriklausomybę kovojusius karius 
savanorius atminimo lentomis. Ti-
kimės savivaldybės, seniūnijų, ben-
druomenių, parapijų supratimo ir 
bendradarbiavimo. 

Kadangi didingesniems meno 
projektams neturime išteklių, kol 
kas apsiribosime istorinio tarpsnio 
atminties užfiksavimais, įamžini-
mais ir perdavimu ateinančioms 
kartoms. 

Nuostoliai. Suskaičiuota, kad 
dėl lietingų orų Anykščių rajone 
žuvo 7535 ha pasėlių. Daugiau-
sia nuostolių patyrė Kavarsko 
bei Troškūnų seniūnijų ūkinin-
kai. Iki lapkričio 1 dienos turėtų 
paaiškėti nuostoliai pagal kon-
krečias žemės ūkio kultūras.

Smurtas. Spalio 25 dieną  
apie 19.26 val. namuose Troš-
kūnų seniūnijos  Rūkiškio kai-
me  konflikto metu neblaivi (nu-
statytas 1,52 prom. girtumas) 
moteris (g. 1970 m.),  gyvenanti 
Panevėžio rajone,  naudojo fizi-
nį smurtą prieš neblaivią (nusta-
tytas 1,93 prom. girtumas) moti-
ną  (g. 1944 m.).

Apdovanojimas. Preziden-
tūroje vyko iškilminga apdova-
nojimų ceremonija, kurios metu 
Konstitucijos egzamino globėja 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
ir teisingumo ministrė Milda 
Vainiutė pasveikino geriausiai 
Konstitucijos egzamine pasiro-
džiusius šalies piliečius. 8-10 
klasių kategorijos nugalėtoju  
tapo ir Laurynas Klimašauskas 
iš Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos.

Ekspozicija. Anykščių kūry-
bos ir dailes mokykla visuome-
nei ruošiasi atverti  muziejinę 
ekspoziciją. Ekspozicija ren-
giama Anykščių muzikos mo-
kyklos pastato patalpose, ku-
riose  anksčiau veikė Kūrybos 
ir dailės mokykla. A.Vilkončius 
sakė, kad muziejinėje ekspozi-
cijoje bus galima pamatyti labai 
įvairių eksponatų. „Senoviniai 
baldai, indai, radijo aparatai, 
įvairūs liaudies meno pavyz-
džiai. Aišku, ekspozicijoje bus 
galima susipažinti su Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos is-
torija, fondo darbais,“ -  vardijo  
A.Vilkončius.

Pirkinys. Vilniaus krepšinio 
klubo „Lietuvos rytas“ prezi-
dentas ir bendrasavininkis Anta-
nas Guoga pardavė savo turėtą 
klubo dalį kitam klubo dalinin-
kui ir direktoriui Dariui Gude-
liui. Perėmęs A. Guogos dalį, D. 
Gudelis valdo 40 proc. klubo, 
t.y. dalininkų susirinkime turi  8 
balsus iš 20.

Skelbimai. UAB „Anykštos 
redakcija“ priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
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Laukia, kol pradės pjauti 
žmones

Medžiotojų nuomone, vilkų po-
puliacija Lietuvoje nuolat didėja. 
Paprastai vilkus bandoma suskai-
čiuoti, skaičiuojant jų pėdsakus 
sniege. Paskutiniais metais, net ir 
šią šiaip jau labai netikslią meto-
diką, pritaikyti neleidžia sniego 
danga, tiksliau -  sniego dangos 
nebuvimas. 

Šiemet šalyje leista sumedžio-
ti 60 vilkų. Medžiotojai mano, 
kad siekiant išlaikyti tą patį vilkų 
skaičių reikėtų kiekvienais metais 
nušauti bent po 120 vilkų. Kitaip 
vilkų nuolat daugės, o po to, kai 
afrikinis kiaulių maras išguldė 
šernus, pilkių  patiekalais liko tik 
stirnos ir ūkininkų avys. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas, 
avių augintojas Žilvinas Augus-

tinavičius ,,Anykštai“ sakė, jog 
ir jis pats, ir kiti avių auginto-
jai nuolat gyvena lyg ant parako 
statinės. ,,Avys aptvertos tikline 
tvora, prie jos prijungta elektra, 
į aptvarą paleisti šunys,“ - kaip 
pats  saugosi nuo vilkų, pasakojo 
Ž.Augustinavičius. Tačiau ūkinin-
kas sakosi  žinąs, kad nei tvora, 
nei šunys nuo vilkų jo avių ne-
apsaugos. ,,Čia gal daugiau savi-
garbos dalykai nei apsauga. Jeigu 
atsitiks nelaimė, žinosiu, kad pats 
esu padaręs viską ką galėjau pada-
ryti,“ - kalbėjo Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyriaus pir-
mininkas. Ž. Augustinavičius turi 
skaudžios patirties - 2013 metų 
gegužės 1-ąją vilkai įsibovė į jo 
tvartą ir papjovė 13 avių, dar 4 su-
žesitos avys nugaišo vėliau. 

,,Būtina mažinti vilkų populia-
ciją. Vilkų globėjai aiškina, kad 
populiacijos augimas kažkada pa-
sieks piką ir prasidės saviriregu-

Avies medžioklė...
liacijos procesas. Kada tas pikas? 
Manau, jog čia tipiška lietuviška 
situacija - politikai ir visuomenė 
sukrunta, kai įvyksta kažkas bai-
saus. Sulauskime, kai vilkai pradės 
ėsti žmones... Tada visi ims garsiai 
šaukti apie kovą su problema,“ - 
dėstė Ž.Augustinavičius.

Jis sakėsi  esąs medžiotojas, ta-
čiau nepraktikuojantis. Vyras tiki-
no, kad nemato prasmės apie savo 
avių aptvarus vaikščioti su šautu-
vu - tikimybė, jog vilkas ateis tada 
,kai netoli yra medžiotojas, nėra 
didelė. Taip pat nedaug vilčių, jog 
naktį pavyktų nušauti vilką.

Vilkų bijo tik laikantys 
gyvulius

Prieš trejetą metų vilkai Traupio 
miestelyje susirinko šunis. Tiesio-
gine to žodžio prasme - ,,susirin-
ko“. Keli traupiečiai po nakties 
nerado šunų, kurie buvo pririšti 
prie ūkinių pastatų sienų ar būdų. 
Šuns pavadėlis nutrauktas, - krau-
jo nėra. Šuo dingęs be žinios... Po 
to įvykio medžiotojai aiškino, kad 
vilkai dažnai šitaip elgiasi : šuo 
gana lengvas grobis -  vilkas, su-
siradęs pririštą šunėką, griebia jį ir 
išsineša atokiau nuo gyvenvietės. 
Šuo, sako, pamatęs vilką, iš bai-
mės suakmenėja, neišleidžia nė 
garso...

,,Anykštos“ kalbinti seniūnai 
dėstė, jog kaimų gyventojai visgi 
nejaučia baimės dėl vilkų išpuo-
lių. Tik tie, kurie augina gyvulius, 
ėmė labiau rūpintis savo auginti-
nių saugumu. ,,Visko yra buvę... 
Yra buvę ir nereikalingų iškvieti-
mų, kai ne vilkai avis užpuolė, o 
palaidi šunys. Vilkai, žinojimas 
apie jų keliamą pavojų žmones 
gal kiek sudrausmina, priverčia 

Karvių bandas laikantis Vy-
gantas Šližys sakė vilkams 
perduodąs žinią - tegul tik 
paliečia bent vieną jo telyčią, 
jis negailestingai keršysiąs.

 jono jUNEVIČIAUS nuotr.

saugiau elgtis, rūpintis gyvuliais,“ 
- ,,Anykštai“ dėstė Anykščių ses-
niūnijos seniūnas Eugenijus Pa-
jarskas. Jam pritarė ir Troškūnų 
seniūnas Antanas Jankauskas bei 
Viešintų seniūno pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskienė - ir šiose seniūni-
jose panikos nėra, o vilkų bijo tik 
gyvulių augintojai.

Kai prireiks - ims ir karves

Šimtus veislinių karvių ir ver-
šių aptvare Anykščių seniūnijoje 
laikantis verslininkas Vygantas 
Šližys, ,,Anykštos” paklaustas, ar 
jo karvės saugios, šyptelėjo, kad 
su karvėmis jis šiuo klausimu ne-
kalbėjęs, tačiau pačiam nesą ramu. 
,,Vilkai bizonus paima.... Jei vil-
kai dauginsis tokiais tempais ir 
nieko nebus daroma,- tik laiko 
klausimas, kada jie įsisisuks ir į 
mano bandą,“ - dėstė verslininkas. 
,,Kelios karvės buvo ištrūkusios iš 
aptvaro. Nulėkė Kavarsko pusėn. 
Po kurio laiko žiūriu -  jau namie, 
vėl prašosi į kompaniją. Turbūt 
Anykščių šilelyje vilkus sutiko,“ - 
juokavo V.Šližys. 

Verslininkas sakė nesąs medžio-
tojas, tačiau, išlaikydamas po-
kalbio stilių, liepė perduoti žinią 
vilkams. ,,Faktas, jog vilkai žiau-
riai siautėja. Ir tegul tik pabando 
paliesti bent vieną mano telyčią - 
tuoj pat užsirašysiu į medžiotojus. 
Keršysiu,“ - grasino verslininkas.

Jono Paliulio vilkas - 
vienas geriausių Lietuvoje

Medžioklės žinovas Vladas 
Maslinskas ,,Anykštai“ sakė, kad 
J.Paliulio sumedžiotas vilkas - 
,,auksinis  trofėjas“, pretenduojan-
tis į aukščiausią šių metų Lietuvos 
medžioklės apdovanojimą. Sume-
džiotų vilkų vertę pagal jų kaukolės 
išmatavimus ir proporcijas vertina 

ekspertai. V.Maslinsko teigimu, 
tokių galingų vilkų, kokį nušovė 
J.Paliulis, - retai kam sumedžioti 
pavyksta. Beveik penkaisdešimt 
metų medžiojantis J.Paliulis savo 
medžiotojo sąskaitoje dabar turi 
visą vadinamąjį Lietuvos penketu-
ką. Tarp jo medžioklės trofėjų jau 
buvo šernas, elnias, briedis ir stir-
ninas. Trūko tik vilko. Beje, keturi 
pirmieji penketuko žvėrys būtinai 
turi būti patinai, o vilkas į penke-
tuką įskaitomas nepaisant to, ar 
laimikis patinas, ar patelė.

,,Senam medžiotojui -  senas 
vilkas,“ - paklaustas apie trofė-
jų, girtis nebuvo linkęs J.Paliulis. 
Medžiotojas kalbėjo, kad iki šio 
taiklaus šūvio jis vilką buvo tik 
matęs ir tais atvejais arba medžio-
ti vilko negalėjęs, arba nespėjęs 
išauti. Laimikį J.Paliuliui pavyko 
nušauti iš bokštelio. Medžiotojas 
stebėjo besiganančias stirnas, stir-
nų ,,pasižiūrėti“ atėjo ir J.Paliulio 
vilkas. Ar senas sumedžiotas vilkas 
buvęs šeimos galva, ar vienišius - 
nėra aišku. Medžiotojas kalbėjo, 
jog po pavykusios medžioklės jis 
kelis vakarus važiavęs į tą pačią 
vietą  paklausyti, ar šeimyna šau-
kia žuvusią šeimos galvą, tačiau 
vilkų staugimo negirdėjęs. Tad 
gali būti, jog sumedžiotas vilkas 
buvęs vienišius. 

Vilkų šeimynoje gyvena patinas 
ir patelė bei dvi vilkiukų vados. 
Šeimyna tarpusavyje komunikuo-
ja, net yra pasiskirsčiusi pareigo-
mis.

Medžiotojų nuomone, Anykščių 
rajone ,,dirba“ mažiausiai dvi vilkų 
šeimynos, kurių kiekvienoje gali 
būti iki dešimties narių. Po ,,turto 
dalybų“ ir vyresnės vados atskyri-
mo rajone jau turėsime keturias ar 
penkias šeimynas, nes klausimas, 
ar jaunieji vilkai ryšis emigracijai, 
o sumedžioti šiemet Anykščių ra-
jone leista tik tris vilkus.        

autovelda / taryba

Į probleminės šeimos namus  po-
licijos bei Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus specialistai atvyko apie 22.30 
val. Čia juos pasitiko du girti sugy-
ventiniai.

„Pati ten buvau. Gavau žodžių 
laviną, kolegė - mėlynių „puokštę“. 
Muštis puolė motina, tėvas jau buvo 
policijos automobilyje. Kiek specia-

listei buvo suduota smūgių,- nema-
čiau, nes tuo metu buvau už spintos 
ir rašiau dokumentą. Girdėjau tik su-
sistumdymą ir triukšmą,“ - pasakojo  
tą vakarą mažamečio vaiko iš šeimos 
paimti atvykusi savivaldybės Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus vedėja Lai-
ma Zukienė.

Dėl patirtų sužalojimų Vaiko teisių 

Sumušta Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus specialistė 
Praėjusį penktadienį Skiemonių seniūnijos Žibučių kaime su-

mušta Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus vyriausioji specialistė. Incidentas kilo tuomet, kai iš girtau-
jančios šeimos buvo atvykta paimti pusantrų metų vaiko.

xxx: jau toje mūsu šalyje tai baisiau kaip norvegijoje,vieni prikūrė 
nesamoningų įstatymu,kiti tik sugeba perlenkti lazdą,daugiau nieko,..

Nu: Sitos vaiko teisiu specelystes,tik pries tevus jauciasi “visagales”,o,kad 
paimtiems vaikams ivaro depresijas ir tt..tai negalvoja,didvirem jauciasi 
kai atplesia vaika nuo mamos,”saunuoles”,padetu tevams,o kur gi des 
tiek vaiku paemusios,gal pacios globos?

Tėvas: kaip įvertins šitokį incidentą Mero patarėjas, kuruojantis šią 
socialinę ir teisių apsaugos sritį? Kaip jo asmeninė patirtis ir tarnybi-
nė padėtis gali padėti apginti vaiko teises būti su mama, tėvu. Kaip jo 
kuruojamos srities tarnybos ir kitos tarnybos vykdė savo funkcijas, kad 
asmenys nebaudžiami su mažamečiu vaiku laisvai girtauja.

Tiek šioje valdininkiškoje biurokratijoje tarnautojų ir pareigūnų+ 
finansuojamų iš valstybės pinigų veikiančių vietos bendruomenių, o 
vaikai atiminėjami....

PRAŠAU gerbiami Savivaldybės Tarybos nariai atsakykite ir jūS. 
Iki posėdžio dar turite laiko pasiaiškinti!!!

Esmė: Šis atvejis dar kartą parodo, kad vaiko teisių apsaugos siste-
ma neveikia taip kaip turėtų suveikti pagal organizuojamas programas, 
skiriamus finansavimus įvairių programų įgyvendinimo mokymams.

Rezultatas - apsurdas. Socialinės tarnybos ir vaiko teisių apsaugos 
tarnyba pasielgia įstatymų suteikta galia - panaudojant jėgą atimti 
kūdikį ir išgabenti į internatą, kur turės vaikas kęsti kitą smurtą ir pa-
tyčias.

Kodėl neatliekamas į rizikingą gyvenimą linkusios motinos ugdy-
mas, tėvo užkardymas už girtuokliavimą prie mažamečio?

Kodėl tiek finansavimo lėšų pasiimančios organizacijos, kurios skel-
biasi teikiančios nemokamą psichologinę pagalbą, nedirba ten, kur 
labiausiai to trūksta?

Atimti vaiką daug pastangų nereikia- tai ne išmokyti saugiai auginti 
motiną ir tėvą tinkamai suvaldant.

A: be reikalo vaikų neatima,jei mušasi ,tai ką tada su savo vaikais 
daro

kiek galima: vykdyti vaiku genocida, kas is tokiu vaiku uzaugs? pa-
deti reikia seimoms, o ne auginti agresiviu, nepilnaverciu, piktu zmo-
niu tauta. Reiktu viena karta baigti pasalpu mokejimus, ir tuos pinigus 
skirti verslo skatinimui. tada ir darbu atsiras, ir zmones dirbt prades. 
Ir laikas pagalvot apie vaikus, kurie patire galbut pacia didziausia 
trauma gyvenime, tai atemima is tevu.

Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

apsaugos skyriaus vyriausioji specia-
listė kreipėsi  į medicinos ekspertus, 
dėl  incidento pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.L Zukienė sakė, kad specia-
listę sumušusi moteris dėl savo poel-
gio  po kelių dienų atsiprašė.

Dar prieš atvykstant Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus specialistams, mi-
nėtoje šeimoje kilo konfliktas tarp 
neblaivių sugyventinių. 1969 metais 
gimęs vyras grasino susidoroti ir kelis 
kartus į galvą trenkė 1984 metais gi-
musiai sugyventinei.Vėliau policijos 
pareigūnai vyrui nustatė 2,62 promi-
lių girtumą, o jo sugyventinei – 1,43 
prom. girtumą.

„Vaikas iš šeimos buvo paimtas, 
nes šioje šeimoje jau seniai smurtau-
jama,“ - sakė L.Zukienė, suskaičia-
vusi, kad tokių atvejų pastaraisiais 
mėnesiais buvo apie 8 – 9.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus ve-
dėja L.Zukienė prisiminė, kad pasku-
tinį kartą nuo girtaujančių tėvų sky-
riaus specialistai yra nukentėję prieš 
šešerius metus. Vykdydama pareigas, 
grasinimų sumušti prieš keletą metų 
yra sulaukusi ir pati L.Zukienė.

Vaiko teisių apsaugos syriaus duo-
menimis, šiemet iš girtaujančių šeimų 
paimta 18 vaikų, (  2016 metais – 26 
vaikai). Tokiais atvejais jie apgyven-
dinami Aulelių vaikų globos namuo-
se, Jokūbavos šeimynoje arba pas 
socialinius globotojus.

Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zu-
kienė sakė, kad incidento Skiemonių seniūnijos Žibučių kaime 
nedramatizuoja: „Situacija valdoma. Būna aštresnių situacijų, 
bet tai yra gyvenimas“.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas, avių augintojas Žilvinas 
Augustinavičius savo bandą 
nuo vilkų saugo, kaip tik 
išmano, tačiau vis tiek nesi-
jaučia saugus. 

(Atkelta iš 1 p.)
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
7.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. HD. 
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
(subtitruota). 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Sukčiai iš prigimties 
(subtitruota). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai (subtitruota). 
13.45 Mis Marpl. N-7.  
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios. 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Pramoginė laida 
„Editos šou“.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Laisvės kai-
na. Partizanai. N-7.  
21.55 Premjera. 
Nepakenčiamas žiaurumas. 
N-14. 
23.35 Drakula. N-14.  
1.05 Pasaulio dokumentika.  
 

 
6.30 „Kaukė“.  
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  

7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“.  
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.30 „Tinginių miestelis“.  
9.55 „Ogis ir tarakonai“. 
10.05 KINO PUSRYČIAI 
„Asteriksas nustebina Cezarį“. 
11.45 „Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos“. N-7.  
13.55 „Pričiupom!“.  
14.25 „Laukiniai laukiniai 
vakarai“. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 PREMJERA 
„Amerikiečių snaiperis“. N14.  
0.50 „Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis“. 
 

 
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 (59).  
11.30 Stipruolis Kalėdų 
Senelis. N-7.  
13.30 Paauglių paplūdimys 
2. N-7.  
15.45 Simpsonai. N-7.  
16.15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  

18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
22.00 Tai reiškia karą.. N-14.  
23.55 Persekiojama daktaro. 
N-14.  
1.40 Vieno žmogaus armija. 
N-14. 

.  
6.30 „Savickas Classic“ 
Turnyras Vilniuje (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Gamtos čempionai“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.  
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. 
N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Žalgiris - Lietkabelis. Tiesioginė 
transliacija 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.  
21.55 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
22.55 „Sostų karai“. N14.  
0.05 Išrinktųjų medžioklė. N-7.  
 

6.50 „Baltųjų lokių sostinė“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. 
8.45 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.  
9.15 „Baltųjų lokių sostinė“.  
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“  
12.00 Su cinkeliu. N-7.  
13.55 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
14.55 „Širdele mano“. 
16.55 „Akloji“.  
18.05 „Būrėja“.  

18.40 Rožinės panteros su-
grįžimas. N-7.  
21.00 Vagis policininkas. N-7.  
22.55 Forestas Gampas. N-7.  
1.35 „Nusikaltimas“. N14.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„The Roop“.  
7.00 Mokslo sriuba.  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
8.30 Krikščionio žodis.  
8.45 Kelias.  
9.00 Euromaxx.  
9.30 Premjera. Skonio pa-
saka. 
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno die-
nos.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Teatras.  
12.45 ARTi. Veidai.  
13.00 Kelias į namus.  
13.35 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  
15.00 Linija, spalva, forma.  
15.30 Stop juosta.  
16.00 Šventadienio mintys. 
16.30 Skrendam. 
17.00 Stilius.  
17.55 Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Svajonių princesė.  
18.30 Premjera. Kiotas.. 
19.15 Koralaina ir slaptas 
pasaulis. 
21.00 Atviras pokalbis su prof. 
Vytautu Landsbergiu. Kalbina 
Živilė Kropaitė.  
22.00 Maestro Donatui Katkui 
75-eri.  
23.15 Stambiu planu.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Saldi laisvė. N-14.  

2.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„The Roop“.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Bus visko (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.00 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 Savaitės panorama.  
21.30 @rimvydasvalatka (k).  
22.00 Žinios. 
23.00 LKL čempionatas. 
Žalgiris - Lietkabelis (k). 
1.10 Farai (k). N-7.  
 

 
6.15 Televitrina (15).  
6.30 Pavojingiausi pasaulio 
keliai (21). N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! (18) . N-7.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
9.00 Gyvūnų manija.  
9.30 Vienam gale kablys (12). 
10.00 Praeities žvalgas. N-7.  
10.30 Svajonių šefas.  
11.00 Išlikimas (3). N-7.  
12.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! (17) . N-7.  
14.00 Taikinys (3). N-7.  
15.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai (22). N-7.  
16.00 Iš peties (5). N-7.  
17.00 Aferistas (6). N-7.  
18.00 Elementaru (22). N-7.  
19.00 Kastlas (8). N-7.  

20.00 TV3 žinios.  
20.55 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės.  
23.00 Nakties TOP.  
23.30 Daktaras Hausas (17). 
N-14.  
0.30 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai (8). N-14.  
 

 
7.05 Programa. 
7.09 TV parduotuvė. 
7.25 „Gamtos magija“.  
7.50 Ekovizija.  
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Girių takais.  
10.35 Ekovizija.  
10.45 Visa tiesa apie kavą.  
10.50 „Inspektorius Luisas. 
Didysis darbas“ (9/3, 9/4). N-7. 
12.55 „Moterų daktaras“ 
(2/28, 2/29). N-7. 
14.55 „Ilga kelionė namo“ 
(1/14).N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.  
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
19.00 Gyvenimo būdas. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Skinsiu raudoną rožę“ 
(3/3, 3/4).  
22.30 Žinios. 
23.00 „MMA „King of the 
Cage in the Beach“ 1 (6). N-7. 
0.00 „Inspektorius Luisas. 
Didysis darbas“ (9/3, 9/4). N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis. N-7. 178 s. 
10.05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 2. N-7. 2/18 s.  
10.55 Detektyvas Monkas 3 . N-7. 
3/6 s.  
11.40 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl“. 
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys .N-7. 
166 s.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gimę tą pačią dieną.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas.  
22.20 Kredo. demokratas. 
Dokumentinis filmas, skirtas pre-
zidento K. Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms.  
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Jaunasis  popiežius.. 
N-14. 10 s. 
0.15 Premjera. Detektyvas Monkas 
7. (Monk 7). N-7. 7/1 s.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
 

 
6.30 Dienos programa.  
6.35 “Visatos broliai.“
2012 m. Animacinis serialas.  

7.05 „Kaukė“ (52) .  
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (34).  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(107). N-7. 
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 Bus visko (k). 
13.25 „Rožių karas“ (19) .  
14.55 „Dvi širdys“ (264,265,266).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“ (25).  
20.30 Nuo... Iki.... Gyvenimo būdo 
žurnalas.  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS Kapų 
plėšikė Lara Kroft. N14.  
0.25 „Juodasis sąrašas“ (11). N-7.  
1.15 „Visa menanti“ (9) I. N-7.  
 

7.25 Simpsonai (507) N-7.  
7.55 Teletabiai (11,12,13).  
8.40 Ančiukų istorijos (9) . 
9.10 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(6.,7)N-7.  
10.10 Stebuklinga žaislų krautuvėlė 
. U.  
12.00 Tėvelio dukrytės (25,26). 
N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11) .N-7.  
13.30 Simpsonai (508) .N-7. 
14.00 Simpsonai (1). N-7.  
14.30 Pažadėtoji (2101,2102).N-7.  
15.30 Pamilti vėl (124). N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto (33). N-7.  
20.00 Legendinės legendos.N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau 
(33). N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.30 Kobra 11 (7) .N-7. 
23.35 Gaudynės (7). N-7.  
0.35 Kaulai (4). N-7.  
1.30 Paskutinis žmogus Žemėje 
(13) .N-7. 
1.55 Rouzvudas (20). N-7.  

 
6.40 “Diagnozė - žmogžudystė” 
(16) .N-7.
7.35 „Farų karai“ (1) . 
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (591). 
N-7.  
9.30 „Voratinklis“ (24) N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(26) N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“ (35) N-7.  
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(22) (k). N-7.  
13.45 „Farų karai“ (2) N-7. 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(592).N-7. 
15.50 „Voratinklis“ (1). N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(27) .N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(23) N-7.  
19.30 „Įteisintas faras“ (36) N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Banga. N14. 
23.10 Bijok jo vardo (k). S.  
1.00 „Sostų karai“ (2) (k) .N14 

6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” (63) .N-7.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
(11) .
8.50 „Šviežias maistas. Anos Olson 
receptai“ (11) . 
9.20 „Juodieji meilės deimantai“ 
(84) .N-7.  
10.25 „Policija ir Ko“ (15). N-7.  
11.30 „Ekspertė Džordan“ (9) .N-7.  
12.30 „CSI. Niujorkas“ (20) (k). N-7. 

13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Marvel animė. Ernis“ 
(11).N-7.
 15.50„Vyrai juodais drabužiais“ 
(20).
15.35 „Rožinė pantera“ (58) .
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“.  
16.30 „Būk su manim“ 
(216,217,218).
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
(157,158).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (21).N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10) .N-7.
21.00 „Mano nuostabios žvaigž-
dės“ . N-7.  
22.45 „Meilės randai“ (29). N-7.  
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“ (2) 
(k). N-7.  
1.55 „Policija ir Ko“ (15) (k). N-7.  
 

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Žydiški motyvai atminties 
labirinte.  
7.00 Riteris Rūdžius . 
7.10 Šikšnosparnis Patas .
7.25 Mažasis princas 3 .
7.50 ARTS21. 
8.20 Atspindžiai.
8.50.Nuo gamyklos konvejerio.
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Durys atsidaro. 
12.40 Koralaina ir slaptas pasaulis .
14.20 Holivudą užkariavusios 
Borsalino skrybėlės .
15.15 Riteris Rūdžius .
15.30 Drakoniukas Kokosas 1 .
15.40 Premjera. Mažasis princas 
3 .
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 1 .
16.30Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
18.30Kelias į namus. 

19.00 Euromaxx.  
19.35 Premjera. Konsteblė 2. N-7.  
20.30 Nes man tai rūpi.  
21.20 Premjera. Pokyčių karta . 
Rusijos prikėlimas .
22.15 Neįtikėtinos istorijos 2 .
23.50 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Kristupo vasaros festivalis 
2014. 
1.30 Aš esi tu. 
 

 
6.30 #zemesukis (k). 
7.00 Savaitės panorama (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 . 
17.00 Info diena.  
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k). 
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  
 

 
6.45 Televitrina (13). 
7.00 Kobra 11 (6) .N-7. 
8.00 Raitelis be galvos (9) N-7.
 9.00 Kur giria žaliuoja. 
9.30 CSI Majamis (11) . N-7.  
10.30 Moderni šeima (18,19).N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (6). N-7.  
12.30 Kvantikas (15).N-7.  
13.30 Saša ir Tania (42). N-7.  
14.00 6 kadrai (34).-7.  
14.30 Televitrina.  

15.00 Raitelis be galvos (10) .N-7. 
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (7). N-7.  
17.00 Kvantikas (16).N-7. 
18.00 CSI Majamis (12). N-7.  
19.00 Kobra 11 (7). N-7.  
20.00 Saša ir Tania (43,44). N-7.  
21.00 Naša Raša (70). N-14.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Nakvynės namai 2. S.  
0.55 Naša Raša (67). N-14.  
1.50 Las Vegasas (8). N-7.  

 
6.30 Programa. 
6.34 TV parduotuvė. 
6.50 Laiko pjūvis.  
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „Likimo melodija“ (1). N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ 
(1). N-7. 
11.30 „Albanas“ (2/16). N-7. 
12.35 „Inspektorius Luisas. 
Liūdesys“ (9/1). N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“ 
(1/1). N-7. 
14.55 „Albanas“ (4/13). N-7. 
15.55 Visa tiesa apie kavą.  
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“ (32). N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 Orai. 
18.52 Rubrika.  
18.55 „Albanas“ (4/15). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai. 
23.45 Gyvenimo būdas. N-7. 
0.45 Šiandien kimba.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis. N-7. 179 s. 
10.05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija .N-7. 2/19 s. 
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7. 
3/7 s.  
11.40 Beatos virtuvė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys N-7. 
167 s.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
.18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija 
„Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija.  
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14. 
3/10 s. 
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7. 7/2 s. 
1.00 LRT radijo žinios. 

 
6.30 Dienos programa.  
6.35 „Visatos broliai“ . 
7.05 „Kaukė“ (53) . 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas“ (35) 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(109,110).
 9.50 24 valandos. N-7. 
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 Nuo... Iki... (k). 
13.25 „Rožių karas“ (20).  
14.25 „Dvi širdys“ 
(267,268,269,270). 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Meilė gydo“ (26).
20.30 Kitu kampu.
 21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS. 
Turistas. 
0.35 „Juodasis sąrašas“ (12). 
1.25 „Visa menanti“ (10) .

 
6.00 Televitrina.  
6.15 Bailus voveriukas (25,26) . 
7.10 Simpsonai (508). N-7.  
7.40 Simpsonai (1) .N-7.  
8.10 Teletabiai (14,15) . 
8.40 Ančiukų istorijos (10.) 
9.10 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(8,9) .N-7.  
10.10 Pabėgimas iš beždžionių 
planetos . 
12.00 Tėvelio dukrytės (27,28) 
.N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(37) .N-7.  
13.30 Simpsonai (2,3) N-7.  
14.30 Pažadėtoji (2103,2014) 
.N-7.  
15.30 Pamilti vėl (125) .N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto (34). N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau 
(34). N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.30 Rūsys, siaubo filmas,S.  
1.50 Paskutinis žmogus Žemėje 
(14) .N-7. 
 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(17) N-7.  
7.35 „Farų karai“ (2) N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (592) 
N-7.. 
9.30 „Voratinklis“ (1) (k) N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(27) N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“ (36) (k) N-7.  
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(23) N-7.  
13.45 „Farų karai“ (3) N-7.  
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“ N-7.  
15.50 „Voratinklis“ (2) N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(28) N-7.
 18.00 Info diena.  
18.25 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(24) N-7.
19.30 „Įteisintas faras“ N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Kova iki mirties .N14.  
23.05 Banga N14.  
1.05 „Begėdis“ (6) S.  
 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ (64). N-7.  
7.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
(12). 
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“ (12) . 
9.20 „Juodieji meilės deimantai“ 
(85) .N-7.  
10.25 „Policija ir Ko“ (16). N-7. 
11.30 „Ekspertė Džordan“ (10.) 
.N-7. 
12.30 „CSI. Niujorkas“ (21) (k) 
.N-7.  
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(3) .N-7.  

15.05 „Vyrai juodais drabužiais“ 
(21) .
15.35 „Rožinė pantera“ (59) . 
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (4). 
16.30 „Būk su manim“ 
(219,220,221). 
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
(159,160).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (22).N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11).N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Midsomerio žmogžudystės VII. 
Mergelė Grožybėje“ VII. N-7.  
23.05 „Meilės randai“ (30). N-7.  
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(3) (k). N-7.  
 

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Kristupo vasaros festivalis 
2014.  
7.10 Drakoniukas Kokosas 1 .
7.25 Mažasis princas 3 .
7.50 Misija knygnešys.  
8.20 Septynios Kauno dienos.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 1 .
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba.  
12.40 Nes man tai rūpi.  
13.30 Pokyčių karta .Rusijos 
prikėlimas.
14.30 krepšinio čempionų lyga. 
Kranojarsko „Enisey“ - Utenos 
„Juventus“. Tiesioginė transliacija. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai.  
19.35 Premjera. Konsteblė 2 .N-7. 
2/2 s.  
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.20 Premjera. Sudužęs apašta-
lo Pauliaus laivas. 60-ieji metai po 
Kristaus .
22.15Antradienio detektyvas. 

Šerlokas 2. N-7.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bliuzo vakaras. XXV tarptauti-
nis festivalis „Bliuzo naktys 2017“.  
1.30 Neįtikėtinos istorijos 2.  
 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Žinios.  
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (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. 
15.30 Nuo... Iki... (k).  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
 23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  

 
6.45 Televitrina .(13).  
7.00 Kobra 11 (7) .N-7. 
8.00 Raitelis be galvos (10). N-7.  
9.00 Gyvūnų manija.  
9.30 CSI Majamis (12) .N-7.  
10.30 Moderni šeima (20) .N-7.  
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (7). N-7..  
12.30 Kvantikas (16). N-7.  
13.30 Saša ir Tania (43,44). N-7.  
14.30 Televitrina.  
15.00 Raitelis be galvos (11) .N-7.  
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (8). N-7.  
17.00 Kvantikas (17) .N-7.  

18.00 CSI Majamis (113) .N-7.  
19.00 Kobra 11 (8).N-7.
00 Saša ir Tania (45,46).N-7. 
21.00 Naša Raša (77). N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Manchester United FC“ 
- „SL Benfica“.  
Tiesioginė transliacija.  
23.40 Ernis. N-14.  
2.00 Las Vegasas (9). N-7. 

 
6.30 Programa. 
6.34 TV parduotuvė. 
6.50 Vantos lapas.  
7.20 Muzikinės kovos.  
9.20 Likimo melodija. N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ 
(2). N-7. 
11.30 „Albanas“ (2/17). N-7. 
12.35 „Inspektorius Luisas. 
Liūdesys“ (9/2). N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“ 
(1/2). N-7. 
15.00 „Albanas“ (4/14). N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai.
17.00,,Likimo melodija“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 Orai. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“. 
18.55 „Albanas“ (4/16). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.22 Orai. 
20.25 „Baudėjas“ (9). N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 Nuoga tiesa. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“ (2/6). N-7. 
3.25 „Albanas“ (2/4).. N-7. 
4.10 „Rojus“ (14). N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
7.00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.55 Gimę tą pačią dieną.  
9.30 Premjera. Dėžinukai.  
11.10 Premjera. Klausyk savo 
širdies .. N-7 
12.40 Amžinai kartu.  
14.05 Premjera. Alfonsas 
Svarinskas.
 15.00 Visų Šventųjų diena. Šv. 
Mišių transliacija iš Antakalnio 
kapinių.
16.05 Šventadienio mintys. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7. 
168 s.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.20 Sportas. 
21.25 Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Klausimėlis.lt
23.20 Premjera. Po vienu dan-
gum N-14. 2 s.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. (Monk 7). N-7. 7/3 s.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Nacionalinė ekspedicija. 
 

 
6.45 Dienos programa.  
6.50 „Visatos broliai“ (76) 
7.15 „Kaukė“ (54) 
7.40 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (36). 

8.05 Kosminis krepšinis .
9.35 Monstrų namai . 
11.20 Netikšunis . 
12.55 Svečiai palėpėje . 
14.40 PREMJERA Dangus 
tikrai yra .
16.35 Aš - šnipas . 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 PREMJERA Princesė 
Enė . 
22.20 PREMJERA Septynios 
velniškai ilgos dienos .N14.  
0.30 Turistas (k) .N-7.  

 
6.55 Televitrina.  
7.10 Barbė - perlų princesė . 
8.45 Veiverlio pilies burtininkai 
. N-7.  
10.40 Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną .N-7.  
12.20 Pelenė .N-7.
14.15 Galiūnas Džo . 
16.35 Aukštyn .PG.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šreko Helovinas .N-7.  
20.00 Gero vakaro šou.N-7.  
21.00 Gilyn į mišką .N-7.  
22.25 Filmo pertraukoje - 
Vikinglotto.  
22.30 Gilyn į mišką.N-7.  
23.30 Nešdintis visu greičiu 
.N-14.  
1.20 Kaulai (5) .N-7.  
 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(18). N-7.  
7.35 „Farų karai“ (3) (k). N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(593) (k). N-7.  
9.30 „Voratinklis“ (2) (k). N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (28). N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“ (37) (k). 

N-7.  
12.40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (24) (k). N-7. 
13.45 „Farų karai“ (4).N-7. 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(594). N-7.. 
15.50 „Voratinklis“ (3). N-7. 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (29) .N-7. 
18.00 „Karaliaus Saliamono 
kasyklos“ (1,2). N-7.  
21.40 Žudikas manyje .N14. 
23.50 Kova iki mirties (k). N14.  
1.40 „Begėdis“ (7). S. 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ (28). N-7.  
7.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
(13) .
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“ (13) .
9.20 „Juodieji meilės deimantai“ 
(86). N-7.  
10.25 „Policija ir Ko“ (1). N-7.  
11.30 „Ekspertė Džordan“ (11). 
N-7.  
12.30 „CSI. Niujorkas“ (22) (k). 
N-7.  
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (4). N-7.  
14.35 „Marvel animė. Iksmenai“ 
(1). N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“ 
(22) . 
15.35 „Rožinė pantera“ (60) .
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
(5) .
16.30 „Būk su manim“ 
(222223,224) .  
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
(161,162).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (23) .N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (12) 

.N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Midsomerio žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“. N-7. 
23.05 „Meilės randai“ (31). N-7. 
1.15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(4). N-7. 
 

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos kapinės.  
8.15 Prie rugių ir prie ugnies.  
9.15 Maža išpažintis.  
10.35 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
11.30 Kaip gražu miške. 
13.10 Alė Rūta. Ilgesys.  
14.05 Gyvenimas tarp žiedų.  
14.55 Riteris Rūdžius .
15.10 Drakoniukas Kokosas 1 .
15.20 Premjera. Mažasis prin-
cas 3  
15.45 Nuo gamyklos konvejerio 
1 .
16.10 Stasio Povilaičio koncer-
tas „50 metų scenoje“.  
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.  
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- „Gaziantep“. Tiesioginė trans-
liacija .  
21.00 Vienos filharmonijos 
orkestro koncertas Budapešte.  
22.45 Elito kinas. N-14.  
0.25 DW naujienos rusų kalba. 
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.10 Šerlokas 2 .N-7.  
2.40 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  
 

 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kalinių žmonos. N-7.  
8.30 Farai (k). N-7.
9.00 Žinios.  
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).  
10.30 Nuo... Iki... (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7. 
13.30 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7. 
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7.  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Bus visko (k).  
17.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.45 24 valandos (k). N-7.
21.25 Nuo... Iki... (k).  
22.15 Kalinių žmonos (k). N-7.
23.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Farai (k). N-7.  

 
6.45 Televitrina. (13).  
7.00 Kobra 11 (8). N-7.
8.00Raitelis be galvos. N-7.  
9.00 Svajonių šefas.  
9.30 CSI Majamis (110). N-7.  
10.30 Moderni šeima 
(22,23).N-7.
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (8). N-7.
12.30Kvantikas(17) .N-7.  
13.30 Saša ir Tania (45,46) .N-7.  
14.30 Televitrina.  
15.00 Raitelis be galvos (12). 
N-7.  
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (9). N-7.
7.00 Kvantikas (18) N-7.  
18.00 CSI Majamis (114). N-7.  
19.00 Europos taurės krep-

šinio rungtynės. Stambulo 
„Galatasaray“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesioginė trans-
liacija.  
21.00 Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Berlyno „ALBA“ 
- Vilniaus „Lietuvos Rytas“. 
Tiesioginė transliacija.  
23.00 Kobra 11 (1) .N-7.  
0.05 Naša Raša (70).-14.  
1.35 Daktaras Hausas (18). 
N-14.  

 
6.30 Programa. 
6.34 TV parduotuvė. 
6.50 Darbščios rankos, atviros 
širdys.  
7.20 Nuoga tiesa. N-7. 
9.30 Premjera. Dėžinukai .. N-7.  
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ 
(3).. N-7. 
11.30 „Vera. Natūrali atranka“ 
(7/1). N-7. 
13.40 „Keturi metų laikai“.  
14.55 „Spąstai Pelenei“ (1). N-7. 
15.55 Visa tiesa apie kavą.  
16.00 Žinios. 
16.20 „Spąstai Pelenei“ (2,3)
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
18.30 „Spąstai Pelenei“ (3,4). 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Baudėjas“ (10). N-7. 
21.30 Moterų balsas. 
22.30 Žinios. 
23.00 Patriotai. N-7. 
0.00 MMA „King of the Cage in 
the Beach 2“. N-7. 
1.00 Muzikinės kovos.  
2.40 „Moterų daktaras“ (2/7). 
N-7. 
3.25 „Albanas“ (2/5).. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis .N-7. 180 s. 
10.05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija 2.N-7. 2/20 s
10.55 Detektyvas Monkas . N-7. 
3/8 s.  
11.40 Gyvenimas. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7. 
169 s.  
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.  
21.00 Premjera. Šiandien prieš 
100 metų. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės. 
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. Janas Husas . 
N-14.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Specialus tyrimas.  
2.00 LRT radijo žinios. 

 
6.30 Dienos programa.  
6.35 „Visatos broliai“ .
7.05 „Madagaskaro pingvinai“ (1) . 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (37) . 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(111,112).. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
12.35 KK2 (k). N-7.  
13.25 „Rožių karas“ (21) .
14.25 „Dvi širdys“ 
(271,272,273,274).
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. 
Bloga kompanija . N14.
0.50 „Juodasis sąrašas“ (13). N-7.  
1.40 „Visa menanti“ (11). N-7.  
 

 
6.25 Televitrina.  
6.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(37) .N-7.  
7.10 Simpsonai (2,3) N-7.  
8.10 Teletabiai (16,17) . 
8.40 Ančiukų istorijos (11) . 
9.10 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(10,11) ; N-7.  
10.10 Beždžioniukas Montis .N-7.  
11.55 Tėvelio dukrytės (29,30) 
.N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(38) .N-7.  
13.30 Simpsonai (4,5). N-7.  
14.30 Pažadėtoji (1005,1006). 
N-7.  
15.30 Pamilti vėl (26) . N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto (35). N-7.  
20.00 Farai.N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau 
(35). N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Raudonoji aušra .N-14.  
0.20 Kaulai (6) N-7.  

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(1). N-7. 
7.35 „Farų karai“ (4) .N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (594) 
(k). N-7. 
9.30 „Voratinklis“ (3) (k). N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(29) (k). N-7.  
11.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(16) (k) .N-7. 
12.40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(2). N-7. 
13.45 „Farų karai“. N-7.  
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(595). N-7.  
15.50 „Voratinklis“ (4) .N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(30) .N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 „PREMJERA Stoties polici-
ja“ (1). N-7.  
19.30 „Įteisintas faras“ (38). N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Kraujas Maniloje. N14.  
22.50 Žudikas manyje (k) N14 . 
0.55 „Begėdis“ (8) .S.  

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ (29). N-7.  
7.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
(14) .
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“ .
9.20 „Juodieji meilės deimantai“ 
(87). N-7.
10.25 „Policija ir Ko“ (2). N-7.  
11.30 „Ekspertė Džordan“ (12) 
.N-7.  
12.30 „CSI. Niujorkas“ (23). N-7.  
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(5). N-7.  
14.35 „Marvel animė. Iksmenai“ 
(2) .N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“ 
(23) .
15.35 „Rožinė pantera“ (61).

6.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (6) .  
16.30 „Būk su manim“ 
(225,226,227).  
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
(163,164).  
19.00 „CSI. Niujorkas“ (24) .N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (13). N-7.  
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Nebylus liudijimas“ 
(4). N14 .  
23.15 „Meilės randai“ (32). N-7.  
1.20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(5) (k). N-7.  
 

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Bliuzo vakaras.  
7.05 Riteris Rūdžius .
7.15 Drakoniukas Kokosas 1 .
7.30 Mažasis princas 3.
7.55 Linija, spalva, forma.  
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 1 .
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Maistas ir aistros.  
12.40 Stambiu planu.  
13.25 Atviras pokalbis su prof. 
Vytautu Landsbergiu. Kalbina Živilė 
Kropaitė.
14.25 Sudužęs apaštalo Pauliaus 
laivas. 60-ieji metai po Kristaus .
15.20 Riteris Rūdžius  
15.30 Drakoniukas Kokosas 1 .  
15.45 Premjera. Mažasis princas 3 .
16.10 Nuo gamyklos konvejerio 1 .
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas. HD. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 Premjera. Konsteblė 2. N-7.  
20.30 Legendos.  
21.15 Vytautas Paukštė. 
Įslaptintas gyvenimas.  

22.15 Ave, vita!  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Tarptautinis bigbendų festiva-
lis „Big Band festival Šiauliai 2015“.  
1.30 ARTi. Veidai. 

 
6.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Nuo... Iki... (k).  
9.20 Pagalbos skambutis (k). N-7.
10.10 Autopilotas (k).  
10.35 Kalinių žmonos (k). N-7.  
11.35 24 valandos (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 Pagalbos skambutis. N-7.
17.00 Info diena.  
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k). 

 
6.45 Televitrina .(13).  
7.00 Kobra 11 (1).N-7.  
8.00 Raitelis be galvos (12.) N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI Majamis (14). N-7.  
10.30 Moderni šeima (24). N-7.  
11.00 Paskutinis iš vyrų (1) .N-7.  
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (9).N-7.
.2.30 Kvantikas (18) (Quantico). 
N-7.  
13.30 6 kadrai (45). N-7.  
14.30 Televitrina.  
15.00 Raitelis be galvos (13). N-7.
16.00Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę10 .N-7.  
17.00 Kvantikas (19). N-7.  
18.00 CSI Majamis (112). N-7.  
19.00 Kobra 11 (9). N-7.
 20.00 Saša ir Tania (47,48). N-7.  
21.00 Naša Raša (71). N-14.
22.00 Universalioji korta. N-14.  
23.55 Kobra 11 (2). N-7.  
0.55 Naša Raša (71). N-14.  
1.50 Daktaras Hausas (19). N-14.  

 
6.30 Programa. 
6.34 TV parduotuvė. 
6.50 Kaimo akademija.  
7.20 Muzikiniai sveikinimai.  
8.20 Patriotai. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“ (4). N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ 
(4). N-7. 
11.30 „Albanas“ (2/18). N-7. 
12.35 „Gluchariovas“ (1/11).. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“ 
(2/1). N-7. 
14.55 „Albanas“ (4/15). N-7. 
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida. 
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“ (34). N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 Orai. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“. 
18.55 PREMJERA. „Vienišas 
vilkas“ (1). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.22 Orai. 
20.25 „Baudėjas“ (11). N-7. N-7. 
21.30 Gyvenimo būdas.  
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 Moterų balsas. Dabar.  
0.45 Laiko pjūvis.  
1.45 Reporteris.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis . N-7. 181 s. 
10.05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija 2 .. N-7. 2/21 s. 
10.55 Detektyvas Monkas 3 . N-7. 
3/9 s. 
11.40 Stilius. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7. 
170 s.  
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.  
20.52 Sportas. 
20.57 Orai. 
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Fantastiškas penktadienis. 
Gataka .N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  

 
6.30 Dienos programa.  
6.35 „Visatos broliai“ (78) .
7.05 „Madagaskaro pingvinai“ (2) .
.7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (38) . 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

(113,114) .N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 KK2 (k). N-7.  
13.25 „Rožių karas“ (22) . 
14.25 „Dvi širdys“ 
(275,276,277,278) . 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.
21.00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA. Lūžio taškas .N-7.  
23.10 Specialistas. N-7.  
1.20 Septynios velniškai ilgos 
dienos (k) .N14.  

 
6.25 Televitrina.  
6.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(38) .N-7.  
7.10 Simpsonai (4,5) .N-7.  
8.10 Teletabiai (18,19).
8.40 Ančiukų istorijos (12) . 
9.10 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(12,13). N-7.  
10.10 Pasivaikščiojimas su 
dinozaurais.N-7.  
11.55 Tėvelio dukrytės (31,32) 
.N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(39) N-7.  
13.30 Simpsonai (6,7). N-7.  
14.30 Pažadėtoji (1007,1008) 
.N-7.  
15.30 Pamilti vėl (27) .N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Madagaskaro pingvinai N-7.  
21.15 Keršytojai . 
0.10 Nemirtingieji .N-14.  
 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(2) .N-7.  
7.35 „Farų karai“ . N-7. 

8.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (595) 
(k). N-7.  
9.30 „Voratinklis“ (4) (k) .N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(30) (k). N-7.  
11.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(17) (k). N-7. 
12.40 „Stoties policija“ (1). N-7.  
13.45 „Farų karai“ N-7. 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(596). N-7.  
15.50 „Voratinklis“ (5). N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(31). N-7.
18.00 Info diena.  
18.25 „PREMJERA Stoties polici-
ja“ (2) .N-7. 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(43,44). N-7.  
21.35 Snaiperis 3. N14.  
23.25 Kraujas Maniloje (k). N14.  
1.10 „Begėdis“ (9). S.  
 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ (30). N-7.
7.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
(15).
8.50„Šviežias maistas. Anos Olson 
receptai“ (15).
920 „Juodieji meilės deimantai“ 
(88). N-7.  
10.25 „Policija ir Ko“ .N-7.  
11.30 „Ekspertė Džordan“ (13). 
N-7. 
12.30 „CSI. Niujorkas“ (24) (k). 
N-7.  
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Marvel animė. Iksmenai“ 
(3). N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“ 
(24) . 
15.35 „Rožinė pantera“ (62) .
16.05 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 

(7) .
16.30 „Būk su manim“ 
(228,229,230).  
18.00 „Neklausk meilės vardo“ 
(165,166).  
19.00 „CSI. Niujorkas“ (1). N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (14). N-7.  
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Modus“ (1). N14. 
22.50 SNOBO KINAS „Lapių 
medžiotojas“.N-14.
1.20 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
 

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Tarptautinis bigbendų festiva-
lis „Big Band festival Šiauliai 2015“.  
7.05 Riteris Rūdžius.
7.20 Drakoniukas Kokosas 1 .
7.30 Mažasis princas 3 . 
7.55 Skrendam. (kart.). 
8.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
8.55 Nuo gamyklos konvejerio 1 .
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stop juosta.
12.40 Teatras.  
13.30 Legendos. 
14.15 Vytautas Paukštė.  
15.15 Premjera. Vakaro pasa-
kėlės .
15.25 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas .
15.40 Premjera. Mažasis princas 
3 .  
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
1 .
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Mokslo sriuba.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 Premjera. Konsteblė 2 
.N-7.2/4 s.

20.30 Kultūros teismas.  
21.15 Europos kinas. Premjera. 
Saujelė gyvenimo. N-7. 
22.45 Davido Lango muzikos 
kūrinių vakaras „Nes meilė stipri“.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Tarptautinis bigbendų festiva-
lis „Big Band festival Šiauliai 2015“. 
1.25 Tavo zona.. Irena Starošaitė 
ir draugai. 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.
9.00 Žinios.  
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (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.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30  KK2(k) N-7.  
16.30 Savaitės kriminalai (k).  
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). 

 
6.45 Televitrina. (13).  
7.00 Kobra 11 (9). N-7.  
8.00 Raitelis be galvos (13).N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI Majamis (112). N-7.  
10.30 Paskutinis iš vyrų .N-7. 
11.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (10).N-7.  
12.30 Kvantikas (19).N-7.  
13.30 Saša ir Tania (47,48). N-7.  

14.30 Televitrina.  
15.00 Raitelis be galvos (14).N-7.  
16.00 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-7..  
17.00 Kvantikas (20). N-7.  
18.00 CSI Majamis (116). N-7.
19.00Kobra (10) .N-7.
20.00 Saša ir Tania (49). N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos „CSKA“ - Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.  
0.20 Nakvynės namai 2 .S.
 

 
6.30 Programa. 
6.34 TV parduotuvė. 
6.50 Girių takais.  
7.20 Moterų balsas. Dabar.  
8.20 Gyvenimo būdas.. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“ (5). N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ 
(5). N-7. 
11.30 „Albanas“ (2/19). N-7. 
12.35 „Gluchariovas“ (1/12). N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“ 
(2/2). N-7. 
14.55 „Albanas“ (4/16). N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“ (35).. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai. 
18.50 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“.  
18.55 „Vienišas vilkas“ (2). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Muzikinės kovos.  
22.30 Reporteris.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ (1/13, 1/14). 
N-7. 
1.05 „Delta“ (1/11, 1/12). 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. 48 s. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3 .  
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva 
9.30 Žinios. Orai.  
9.35 Labas rytas, Lietuva. 
10.35 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Orai. 
11.35 Labas rytas, Lietuva
11.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Avilio paslaptys.  
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų mamos .  
13.40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 5 s.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 
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. 
20.52 Sportas. 
20.57 Orai. 
21.00 Dainuoju Lietuvą.  
23.20 Premjera. Blogi žodžiai 
N-14. 
0.50 Pasaulio dokumentika. 
Avilio paslaptys.  

 
6.25 Dienos programa.  
6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(1) . 
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (37) . 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“ (1) . 
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(16) . 
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(11) .
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(3) . 
9.00 „Ponas Bynas“ (20) . 
9.30 „Tinginių miestelis“ (41) . 
10.00 KINO PUSRYČIAI .Broliai 
meškinai.  
11.25 Peliukas Stiuartas Litlis . 
13.10 Herbis. Lenktynių asas . 
15.15 „Pričiupom!“ (7) . 
15.45 Policijos akademija 3. 
N-7. 
17.30 Bus visko. Gyvenimo 
būdo laida. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Šrekas. 
Ilgai ir laimingai . 
21.20 Drilbitas .N-7
23.30 Stebėtojų lyga .N14 

 
6.15 Televitrina.  
6.30 Ančiukų istorijos (8) .
7.00 Legenda apie Korą (1), 
N-7. 
7.30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (22) .N-7. 
8.00 Ančiukų istorijos (13) 
8.30 Kur giria žaliuoja. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu. 
10.00 Misija. dirbame sau. 
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Beždžionėlė šnipė .PG.  
12.45 Gyvenimo knyga .N-7.  

14.35 Princesė ir Janekas .N-7.  
16.15 Ekstrasensų mūšis (13) 
N-7.  
18.00 INOprogresas. 
18.30 TV3 žinios 
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Aleksandras ir baisiai, 
labai siaubingai nesėkminga 
diena N-7.  
21.05 Dėl mūsų likimo ir žvaigž-
dės kaltos .N-7.  
23.35 Meilei nereikia žodžių N-7. 
1.25 Keršytojai.N-7.  

 
6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(18) .N-7.  
6.55 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(1,2) (k) .N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“ . 
10.30 „Pragaro katytė“ (8).  
11.30 „Gamtos čempionai“ (2) . 
12.40 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“ (11) . 
13.50 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (3). N-7.  
14.50 „Kas žudikas?“ (5) .N-7.  
16.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7. 
17.00 LKL čempionatas. 
Juventus - Vytautas. Tiesioginė 
transliacija. 
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS. 
Vendeta .N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS Naktinis 
sargas .N14.  
1.40 „Begėdis“ (8,9).S. 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
(11,12k) .
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai“. N-7. 
8.45 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“ (15) .
9.15 „Laukinė šiaurės gamta“ 
(1).
10.15 „Būrėja“ (80) (k).
10.50 „Akloji“ (100,101). 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
(9,10,11,12).  
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“ 
(19) .
5.05 „Širdele mano“ (56,57).N-7.
17.05 „Akloji“ (103,104). 
18.15 „Būrėja“ (2) .
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“ (18) .
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimas“ (7).N-7.
23.15,,Deektyvė Rizoli“. N-7.  
0.15 „Lapių medžiotojas“ (k). 
N14.

 Kultūros  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo! 
7.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
8.00 Misija. Vilnija. 
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Dovana gimtajam miestui.  
11.45 Moljeras. Tartiufas. Juozo 
Miltinio dramos teatro spektaklis.  
13.05 Nacionalinis turtas.
13.30 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“.  
15.05 Giminės.  
16.00 Projektas Pi. 
16.30 Misija knygnešys.  
17.00 Klauskite daktaro.  
17.55 Kijevo senovė.  
18.30 Premjera. Busteris 
Keatonas.  
19.30 Istorijos detektyvai.  
20.15 Stambiu planu.  

21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Svajonių laukas .N-7.  
22.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Baltas kiras“.  
23.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės . 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Europos kinas. Saujelė 
gyvenimo . N-7.  
2.00 Davido Lango muzikos 
kūrinių vakaras „Nes meilė stipri“.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
16.00 KK2 (k). N-7. 
18.00Farai (k). N-7. 
19.00 #zemesukis. 
19.30 @rimvydasvalatka (k).  
20.00 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija.  
20.30 Autopilotas.  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
22.00 Žinios.  
23.00 LKL čempionatas. 
Juventus - Vytautas (k).  
1.10 Farai (k). N-7.  
1.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  

 
6.15 Televitrina .(137).  
6.30 Pavojingiausi pasaulio keliai 
.(22). N-7.
7.30Jokių 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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.N-7.  

13.00 Jokių kliūčių! (20) N-7.  
14.00 Taikinys (4) N-7.  
15.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai (23) . N-7.  
16.00 Iš peties (6) N-7.  
17.00 Aferistas (7) N-7.  
18.00 Elementaru (23) N-7.  
19.00 Lietuvos talentai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Jūrų pėstininkas .N-14. 
0.15 Universalioji korta .N-14.  
1.55 Programos pabaiga. 

 
7.05 Programa. 
7.09 TV parduotuvė. 
7.25 „Gamtos magija“.  
7.50 Ekovizija.  
8.00 Auginantiems savo kraštą. 
8.30 4 kampai.  
9.00 Skinsiu raudoną rožę.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Laiko pjūvis. 
11.00 „Jaunasis Morsas“. N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“ (6/8, 
6/9). N-7. 
15.00 „MMA „King of the Cage 
in the Beach“ 3 . N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 4 kampai.  
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
(9). N-7. 
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.  
20.00 Žinios. 
20.27 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
20.30 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
(1, 2). N-7. 
22.30 Žinios.
23.00,,Jaunasis Morsas“.. N-7. 
1.00 „Merdoko paslaptys“ (5/9, 
5/10). N-7.

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

Kuponas -15 proc. visoms  
prekėms*

*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos 
ir akcijos nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 lapkričio 30 d.)

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ lai-
kraščio 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. Judickie-
nės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Rugsėjo 30 dienos,, Anykštoje“išspausdinto kryžiažodžio teisingas 
atsakymas- PAĮVAIRINIMAS.Kyžiažodį teisingai išsprendė 66  skai-
tytojai. Tai anykštėnai V.Stasiūnienė, A.Vildžiūnas, V.Lančickienė, 
D.Šlamienė, A.Burneikienė, B.Augulienė, V.Vilčinskienė, R.Vilimas, 
D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, A.Vilčinskas, E.Jurėnaitė, M.Pupeikienė, 
A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Kavolienė, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, V.Dikčiuvienė, Z.Vanagienė, 
O.Arienė, A.Skaržauskienė, V.Bieliūnienė, V.Žemaitienė, A.Lunevičius, 
J.Mieželienė, P.Miškinienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, 
G.Pajuodienė, A.Orlova ir R.Pajuodis; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, 
P.Dolmantas, R.Dolmantienė ir V.Mogylienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, 
R.Puolis ir E.Kiškienė iš Kavarsko; B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė 
iš Surdegio, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
A.Kuolienė iš Kunigiškių, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, V.Urbutienė iš Naujikų, L.Ruša iš Vilniaus, 
T.Patumsienė iš Vikonių,  R.O.Deveikienė iš Mažionių, V.Milaševičienė 
iš Raguvėlės, O.Petronienė iš Smėlynės, G.Gudelis iš Naujųjų Elminin-
kų, V.Urbutienė iš Naujikų, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
S.Želnienė iš Maželių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, S.Steponavičienė 
iš Troškūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų ir A.Juknonienė iš Rubikių.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Lizdas“ prizas -  I. Judickienės vais-
tinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks 
P.DOLMANTUI iš Viešintų. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją at-
siimti čekio. 

Kryžiažodis  ,,Tankas“
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Pilėnai į Lietuvos istoriją įėjo 
1336 metais, kai kryžiuočių ap-
supti Margirio vadovaujami pilies 
gynėjai, matydami, kad nebeatsi-
laikysią, pilies viduje uždegę di-
džiulį laužą, į jį sumetę savo tur-
tą ir patys nusižudę -  susideginę 
gyvi, kad nepatektų į kryžiuočių 
nelaisvę. Margiris, kai jau nebe-
galėjęs gintis, nudūręs  kalaviju 
žmoną, nukirsdinęs juo ir pasku-
tinius  kryžiuočiams dar besiprie-
šinusius karius ir pats nusižudęs... 
Bent jau taip pasakojo kronikinin-
kas Vygandas Marburgietis vokiš-
kai parašytoje, bet neišlikusioje 
kronikoje,kurią  XVI amžiuje savo 
kronikai panaudojęs Kasparas Šiu-
cas. Rašyta, kad pilį puolė 200 ri-

terių ir apie 6000 eilinių karių.
Pilėnų pilies gynimui, vienam 

dramatiškiausių lietuvių kovų su 
kryžiuočiais epizodų, prisiminti 
sukurta daugy-
bė meno kūri-
nių, tarp jų ir 
Vytauto Klovos 
opera „Pilė-
nai“, tačiau kur 
stovėjo Pilėnai 
– nežinoma.

Buvo spėta, 
kad tai galėjo 
būti Punia Dzūkijoje, bet galiau-
siai apsistota ties versija, kad Pi-
lėnų reikėtų ieškoti Žemaitijoje. 
Buvo spėjamos kelios vietos, ku-
riose galėjusi stovėti pilis.

Anykštėnas galbūt aptiko Pilėnus
Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnį geriausiai ištyrinėtu šalies 

piliakalniu pavertęs anykštėnas archeologas, Klaipėdos univer-
siteto docentas daktaras Gintautas Zabiela galbūt  yra aptikęs 
vieną svarbiausių viduramžių Lietuvos istorijos archeologinių ra-
dinių. Archeologas kasinėjo piliakalnį, kuris gali būti legendinių 
Pilėnų vieta.

G. Zabiela Varnių regioniniame 
parke tyrinėjo vieną tokių spėjamų 
Pilėnų buvimo vietų – Šilalės ra-
jone esantį Bilionių piliakalnį. Pi-
liakalnis stūkso tik kelių kilometrų 
atstumu nuo garsiojo Medvėgalio 
piliakalnio. Kaip „Anykštai“ sakė 
archeologas, kasinėjimų rezultatai 
pranoko visus jo lūkesčius. Nors 
tyrėjai ištyrė tik dešimties kvadra-
tinių metrų plotą (jis neką didesnis 
už lengvojo automobilio užimamą 
stovėjimo vietą), bet aptikti radi-
niai stulbina gausa ir liudija ant 
piliakalnio įvykusią dramą. Arche-
ologas rado ne tik metalinių dir-
binių ir ginklų fragmentų, bet ir, 
beveik neabejotina, žmonių kaulų, 
apdegusių grūdų ir sudegusios pi-
lies konstrukcijos gana gerai užsi-
konservavusias  detales. 

Nors rasti kaulai gali būti palai-
doto, o ne pilies liepsnose žuvusio 
žmogaus palaikai, tačiau, pasak 
tyrinėtojo, žmonių ant piliakalnių 
lietuviai nelaidodavo: „Vėliau bū-
davo, kad ant piliakalnių kapines 
įrengia, tačiau tokių, kad pilies 
eksploatacijos metu – pavyzdžių 
neturim. Bet reikalingi chronolo-
giniai tyrimai, kad nesuklysti ir 
nesuabsoliutinti duomenų,“ - apie 
rastus kaulus atsargiai kalbėjo G. 
Zabiela.

Rasti apdegę grūdai taip pat 
liudija dramą: „Mūsų kasinėjimų 
duomenys spėjimo, kad čia stovė-
jo Pilėnai, nepaneigė, nes radome 
degusios pilies įtvirtinimų lieka-
nas, sudegusius grūdus, kurie pa-
prastai sudega ne buitinio gaisro, 
bet karinės katastrofos metu. <...> 
Surasti faktai neleidžia atmesti tei-
ginio, kad gal ten stovėjo Pilėnai. 
Šiuo metu, sakyčiau, kad tikimybė 
yra 50 procentų ant 50 procentų. 
Reikia nustatyti radinių chronolo-

giją,“ - džiaugs-
mą vis tik tram-
dė archeologas.

„Tokius ra-
dinius rasti pi-
liakalnyje – la-
bai reta. Mano 
archeologinėje 
karjeroje, kaž-
kur nuo 1985 

metų, tai tik antras piliakalnis su 
tokiais radiniais ir, kas svarbiau-
sia, ištyrus tokį mažą plotelį,“ - 
kad kasinėjant ateityje piliakalnis 
gali pateikti didelių staigmenų, 

Gintautas Zabielos vadovaujami tyrėjai pilies liekanas aptiko 
maždaug metro gylyje po žeme.

Varnių regioninio parko Facebook paskyros nuotr.

Vienas žymiausių Lietuvos archeologų- anykštėnas Gintautas 
Zabiela, jei pasitvirtins spėjimas, kad jis atkasė Pilėnus, neabe-
jotinai bus įrašytas į šalies archeologijos istoriją.

Varnių regioninio parko Facebook paskyros nuotr.

Gintautas Zabiela bene du dešimtmečius tyrinėjo Anykščių Šei-
myniškėlių piliakalnį.

Pilėnai sulaukė daugelio menininkų dėmesio. Taip pilies gynėjų dramą įsivaizdavo dailininkas 
Aleksandras Vitulskis.

...„Radome degusios pi-
lies įtvirtinimų liekanas, 
sudegusius grūdus, kurie 
paprastai sudega ne buiti-
nio gaisro, bet karinės ka-
tastrofos metu“...

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

leido suprasti G. Zabiela.
Paklaustas, kaip jaučiasi atka-

sęs galimai vieną iš didžiausių 
viduramžių Lietuvos legendų, G. 
Zabiela kalbėjo: „Aptikus tokius 
radinius, ypač kai pradėjus ka-
sinėjimus nebuvo siekiama rasti 
Pilėnų, netikėta, kad radiniai gali 
būti taip gerai išlikę, paprastai taip 
nebūna. Antra, dabar reikia viską 
ištirti labai kruopščiai, kad iš su-
rinktos medžiagos nepagimdyti 
dar vienos legendos,“ - moksli-
ninko santūrumą bandė išlaikyti 
archeologas.

Beje, įdomu tai, kad gerai ma-
tomas nuo senojo žemaičių plen-
to piliakalnis nė karto nebuvo 
tyrinėtas, o vietos bendruomenė, 
remdamasi panašiu pavadinimų 
skambesiu ir kryžiuočių žygio 
aprašymais, aktyviai kėlė versi-
ją, kad tai Pilėnų vieta. „Aš jiems 
sakiau, palaukime, pažiūrėkime, 
ką gali duoti tyrinėjimai. Šį kartą 
tyrinėjimai visiškai pranoko lū-
kesčius, tokių radinių aptikti nesi-
tikėjome,“ - sakė anykštėnas.

„Formaliai žiūrint, Pilėnus iš-
tiko katastrofa, o čia radome be-
veik visus katastrofos požymius, 
rasti žmogų pusiau apdegusį, kad 
matytųsi, jog ne palaidojimas, o 
katastrofa, beveik neįtikėtina. Tai 
duoda tuos 50 procentų tikimybės, 
kad čia galėjo būti Pilėnai, o į ki-
tus 50 procentų turės atsakyti ra-
dinių laiko nustatymas, kurio dar 
neturime. Nustatyti metodas yra. 
Tačiau piliakalnis archeologiniu 
požiūriu nepaprastai vertingas, net 
jei paaiškės, kad laikas su Pilėnų 
sudeginimu nesutampa,“ - apie 
tikimybę, kad nustačius radinių 

laiką teorija, kad pavyko rasti Pi-
lėnus, gali būti paneigta, kalbėjo 
mokslininkas. 

Paklaustas, ar pastarieji kasi-
nėjimai ir radiniai galėtų pasitar-
nauti geriau pažįstant ir Anykščių 
Šeimyniškėlių piliakalnį bei ant jo 
stovėjusios pilies statybos būdus, 
archeologas atkreipė dėmesį, kad 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio sto-
vėjusi pilis greičiausiai sunyko sa-
vaime, o tai duoda mažiau naudos 
tyrimams nei istorija pilies, kurią 
ištiko katastrofa: „Gyvenime ka-
tastrofa - nelaimė, o tyrėjams- net 
savotiška laimė. Anglys, jei nie-
kas jų neišardo, gali ir tūkstančius 
metų išlikti,“ - apie tai, kad lieka-
nos gali padėti geriau pažinti pilių 
statymo technologijas, kalbėjo 
mokslininkas. Beje, Bilionių pi-
liakalnyje G. Zabiela be sudegusių 
pilies konstrukcijų liekanų rado ir 
akmeninį grindinį.

G. Zabiela pabrėžė, kad radiniai 
buvo tokie netikėti, jog žvalgomo-
jo pobūdžio darbai, užuot trukę 
vieną numatytą savaitę, užtruko 
net visas dvi: „Rudenį suradau sa-
vaitę, o paskui per bjaurų orą teko 
surasti dar savaitę,“ - mintį, kad 
kartais svarbiausi atradimai būna 
visiškai netikėti, patvirtino arche-
ologas. 

Priminsime, kad archeologas, 
Klaipėdos universiteto docentas, 
daktaras, 55- erių metų G. Zabiela 
kilęs iš Anykščių rajono Vaitkuš-
kio kaimo. Archeologas beveik du 
dešimtmečius tyrinėjo Anykščiuo-
se esantį Šeimyniškėlių piliakal-
nį, yra kelių knygų ir apie šimto 
mokslinių straipsnių archeologijos 
temomis autorius. 
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,,Skylių“ karalaitė

Po šiuo tekstu interenete visi, 
Rusiją mylintys labiau nei aš, 
galės išlieti savo emocijas, kaip 
autorius nepagrįstai dergia Ru-
siją. Apvažiavau nemažą bu-
vusios plačiosios savo tėvynės 
teritoriją, tačiau tokioje baisioje 
skylėje, kaip Amūro srities Sko-
vorodino miestelis, nesu buvęs. 
Ten vėl prisiminiau anekdotą: 
,,Japonui rusai rodė Sibiro gro-
žybes - namus, fabrikus, aikštes, 
paminklus. Paprašytas visko, ką 
matė, įvertinimo japonas pagyrė: 
,,Jūsų vaikai gražūs“.“

Na, vaikai visur gražūs, o Sko-
vorodino ypač gražios moterys. 
Iš traukinio Skovorodino išlipo-
me penktą valandą ryto. Nusipir-
kome bilietus į naktinį traukinį 
Skovorodino - Neriungri bei 
bilietus į kitą vakarą iš Neriun-
gri išvažiuosiantį traukinį iki 

chabarovsko. Ketinome chaba-
rovske nestoti, važiuoti iki pat 
Vladivostoko, tačiau bilietų už 
normalią kainą iki paskutinio 
mūsų kelionės taško negavo-
me. Buvo tik bilietų firminiame 
traukinyje. Nusprendėme, kad iš 
chabarovsko iki Vladivostoko 
kaip nors nusikapstysime, juk 
atstumas- tik keli šimtai kilome-
trų -  smulkmena Sibiro maste-
liais.

Taigi penktą ryto iš gele-
žinkelio stoties patraukėme į 
Skovorodino, Anykščių dydžio 
miestelį. Miestelyje vyrauja 
penkiaaukščiai daugiabučiai. Jo 
centre monumentas kariams. Ant 
jo užrašas: ,,Šlovė didvyriams! 
Nemirtingas žygdarbis kritu-
sių už laisvę ir laimę liaudies!“ 
Šalia monumento ant namo iš-
trupėjusių plytų sienos didžiulis 
užrašas - ,,Šlovė darbui!“. Rug-
pjūčio pradžioje Skovorodino 
dar šventė gegužės 9-ąją, Perga-
lės dieną -  miestelyje gausybė 
plakatų: ,,Jūs nugalėjote - mes 

Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (IX dalis) Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

išsaugosime“. Skovorodino tur-
būt sunku rasti vietą, iš kurios 
nesimatytų kokio nors partioti-
nio transparanto. Bet tas ,,Šlovė 
darbui!” -  pats geriausias. Tur-
būt tik paminklai ir geležinke-
lio stoties pastatas Skovorodino 
tiesus - visa kita kreiva. Ypač 
efektinga šaligatvių danga. Su-
prantu - amžinas įšalas, tempe-
ratūrų svyravimai, bet ir žmonių 
pasistengta. Na vien gamta tokio 
reljefiškumo ir duobių grožio 
nepajėgs sukurti... Vidury vieno 
neva šaligatvio styro du gele-
žinkelio bėgiai, stamenai į žemę 
įbetonuoti ir 30-40  centimetrų 
aukštyje nupjauti. Kokia jų pa-
skirtis - mistika, kiek ši  kons-
trukcija padėjo medikams gauti 
papildomų lėšų iš ligonių kasų  
- taip pat nenurodoma...

Žavu, jog moterys ir tokio-
je skylėje išlieka gražios. Prieš 
aštuntą ryto į gatves pasipylė 
damos  su aukšatkulniais, mini 
sijonukais... Kaip dresuotos pu-
mos, elegantiškai  vinguriavo 
suklypusiais šaligatviais, per 
duobes, balas ir visas kitas gam-
tines ir žmogaus sutvertas kliū-
tis.  

Nors viskas, kas gali būti krei-
va, Skovorodino yra kreiva ir, ži-
noma,  nėra jokių šienavimo po-
žymių, tačiau šiukšlių miestelyje 
nesimato. Daugelio daugiabučių 
gyventojai yra meniškos širdies. 
Menui naudojamos dvi medžia-
gos - padangos ir bambaliai. Iš 
jų nagingieji sibiriečiai gamina 
įvairų grožį -  nuo bortelių  gėlių 
darželiams  iki gulbių.  

Tiesa, vietinių gyventojų už-
rašai ant sienų neįtikino, kad 
jie gyvena gerai. Kelionės etape 
nuo Skovorodino iki chabarovs-
ko rusai mūsų nuolat klausė, ką 
mes čia veikiame. Mandagesni 
sakydavo: ,,Ką jūs veikiate šioje 
mūsų skylėje?“, o grubesni šia-
me sakinyje vartojo viena papil-
dimą necenzūrinį žodį.

Priėmė rajono meras

Nuo penktos iki aštuntos ryto 
nuosekliai apžiūrėjome miestelį, 
o maitinimo įstaigos dar nedir-
bo. Kilo problemėlė, ką gudres-
nio Skovorodino nuveikus. Žiū-
rim – pastatas, ant kurio lenta, 
kad čia rajono valdžios kontora. 

Įeiname. Pasitinka narvelyje sė-
dinti ,,vieno langelio“darbuotoja 
ir turniketas. Moteriškė paklau-
sė, pas ką mes, kokiais reikalais. 
Sakau: ,žurnalistai, keliautojai 
iš Lietuvos. Domimės, kaip Sko-
vorodino valdžia dirba.“ Kol ji 
svarstė, kaip elgtis, koridoriuje 
pasirodė keturiasdešimtmetis 
vyrukas, prisistatė esąs rajono 
vadovas ir pakvietė į kabinetą.

Aleksejus Viktorovičius Pro-
chorovas, tiesiogiai išrinktas 
Skovorodino rajono vadovas, 
taigi, lyg ir meras. Skovorodino 
miestas turi miesto savivaldybę. 
A. V. Prochorovas stebino savo 
dalykiškumu, žmogiškai atsaki-
nėjo į klausimus, internete su-
sieškojo, kur yra Anykščiai ir 

kas yra ,,Anykšta“ ir drauge ne-
rodė perdėto lipšnumo. Paklau-
sėme, kur iš Skovorodino galima 
nuvažiuoti, sakė, jog tik į Ne-
verą iki vakaro spėsime, tačiau 
pats pridūrė, kad prasmės ten 
važiuoti nėra. Sekretorei šūkte-
lėjo, kad ši mums atspausdintų 
autobusų grafiką, ir ši tą užduotį 
atliko per kelias minutes, lyg iš 
anksto būtų pasiruošusi, kad bus 
toks pageidavimas. Mero kom-
piuterio monitorius - didžiausias 
iš man matytų, o visos savival-
dybės pastate sutiktos moterys 
- manekenių išvaizdos. Daugiau 
nieko išskirtinio - kontora kaip 
kontora.

(Bus daugiau)

Subtilus meno pojūtis...

Skovorodino rajono meras Aleksejus Viktorovičius Prochorovas 
mielai priėmė lietuvius.

Sibiro miestas: naktį šį šaligatvį laimingai įveikia tik sėkmės lydimi žmonės.

Darbą šlovinti būtina, bet dirbti - nuobodu...
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Amerika plius melioracija

Melioravimu šalies laukus sausinti, 
kultūrinti imta dar tarpukariu. Apie ją, 
apie vasarą sunkiai dirbančius, o žie-
mą  šiltmečiu uždirbtus pyragus val-
gančius grioviakasius  - ,,zimagorus“ 
-  girdėjau daug. Kadaise, dar apie 
1920 - ius, matydamas, kad su men-
ku šmoteliu žemės gyvenimas bus ne 
kažin koks, vos dvidešimties sulaukęs 
mano senelis Antanas Andriuškevi-
čius nuo Troškūnų sumanė važiuoti 
laimės ieškoti į Ameriką. Pardavęs 
savo dalį žemės, kuri jam pasiliko su 
broliu pasidalijus tėvų ūkį, ir turėda-
mas kišenėje du tūkstančius litų su-
manė važiuoti už jūrų marių. Turimų 
pinigų kelionei pakako. Pasirengė, 
Anykščiuose pas gydytoją Adomą 
Laskauską pasitikrino sveikatą, tas 
išrašė liudijimą, pažymėdamas, kad 
tai gerai fiziškai išsivystęs, sveikas 
vyras, pilnai tinkantis dirbti fiziškus 
darbus. Deja, belūkuriuojant kelionės 
dienos, pasirengusi į Ameriką vežti 
kompanija pakėlė kainą. Reikėjo žūt-
būt kažkur gauti du šimtus litų. Tačiau 
tų pinigų niekas mano seneliui nepa-
skolino - pinigingų bičiulių neturėjo, 
o mažiau pažįstami nepasitikėjo: neva 
-  išvažiuosi ir sugaudyk tada tave...

Tuomet ir pasiliko neišvažiavęs: 
kaip ir buvo planavęs, vedė ir už tu-

rimus pinigus pirko dalį ūkio. Pinigų 
nepakako, įklimpo į skolą, kuri siekė 
daugiau negu du tūkstančius litų. Ją 
grąžinti buvo vienintelė galimybė - 
tapti ,,zimagoru“, eiti kasti griovių, 
dirbti melioracijoje...

Lietuviškoji Amerika

Kasė griovius du sezonus. Pasako-
davo, kad pradžioje, visą dieną pa-
dirbėjęs, nejausdavęs rankų - jos bū-
davo tarsi užtirpę, o paskui palengva 
pripratęs. Tuomet jau,,kalęs pinigus“ 
nemąstydamas, buvo galima tokiam 
tvirtam vyrui per dieną uždirbti net po 
25 litus. Kuo ne Amerika? Žinoma, 
gyvenimas vyriškoje kompanijoje 
viliojo įvairiausiomis pagundomis. 
Dažnas iš bendrų kvietė prisidėti prie 
buteliuką geriančiųjų kompanijos ar 
sėsti prie kortų stalelio ir pabandyti 
laimę kirsti ,,akį“iš pinigų. Tačiau se-
nelis buvo tvirtas, nė karto į šoną ne-
slystelėjo, juk namuose laukė žmona 
ir pirmagimis sūnus Tapiliukas.

Kiti vyrai savo pinigus vartojo įvai-
riai. Ir prasilošdavo, ir pragerdavo, ir 
kitokiais būdais išmėtydavo. Būdavo, 
matydavo, kaip dar apyjauniai ariel-
kos padauginę vyrai po išgertuvių 
bent jau pusdienį neturėdavę jėgų 
dirbti - pragulėdavę galuodamiesi ant 
griovio krašto.

Šis tas apie melioraciją Raimondas GUOBIS

Mūsų mielas vyskupas, Panevėžio vyskupijos ganytojas, iš liaudies 
kilęs, daug vargų sovietų okupacijos metais patyręs, su okupantų val-
džia kantriai kovojęs, principingas vyras Jonas Kauneckas dažno-
kai savo buitiškus, gyvenimiškų pavyzdžių prisodrintus pamokslus 
pradėdavo žodžiais: ,,Kai aš dirbau melioracijoje“... Ar melioracija 
galėjo būti išminties lopšys? Ar dienas leisdamas tarp melioratorių, 
pats būdamas melioratoriumi galėjai tapti išmintingas? Gal ne, bet 
daug ką patirti ir sužinoti bei suprasti ten buvo galima. Tarp atšiau-
rių, dažnokai vynelio ar stipresnio gėrimo patraukti mėgstančių 
vyrų  buvo daug tikrumo, tokio tiesaus ir rupaus, kokio niekur kitur 
to meto Lietuvoje surasti negalėjai.

Melioracijoje uždirbti pinigai lėmė, 
kad senelis greitai grąžino skolą, pa-
lengva įsigyveno, stojosi ant kojų - 
padalijus kaimo žemes į vienkiemius 
(dar kaip mažažemiui kiek pridėjo 
valstybė), pasidarė visai vidutinis be-
veik devynių hektarų ūkis, kuriame 
pasistatė puikius, erdvius ir stilingus 
trobesius, pasodino didelį sodą, pasta-
tė kryžių. Žemelę dirbdavo su meile, 
be skubos, kaip juvelyras - tiksliai ir 
gražiai ir suardavo, ir pasėdavo, ir nu-
pjaudavo. Viltimi pasaulis spindėjo. 
Tačiau atėjo sovietai. Po karo prispau-
dė kolektyvizacija ir senelis pamąstęs 
kartą pasakė: ,,Buvau iš purvo išlipęs, 
o dabar vėl atgal į purvą sugrūdo...“

 Buldozerinė melioracija

Truputį daugiau negu porą dešim-
tmečių kolektyve pagyvenus Gurskų 
kaimo žmones pasiekė gandas, kad 
,,eis melioracija“. Melioracija, kuri 
kalnus išlygina, slėnius užpila, upe-
lius gražiuosius grioviais paverčia, 
o sodybas nuo žemės paviršiaus nu-
šluoja, jei reikia, net kartu su žydin-
čiais sodais po žeme pakasa. Jautėsi 
netikrumas, net baimė...

Valdžios žmonės bijojo. Troškū-
nų tarybinio ūkio administracija, 
dar ruošiant projektą, ėmė kalbinti 
žmones keltis į prie miestelio besi-
statančią gyvenvietę. Senelis buvo 
pasirengęs iš vienkiemio išeiti, iš-
sikelti, gyvenvietėje statytis. Jautė, 
kad namus dar pasistatyti gebėsiąs, 
gal net mūrinius, juk tebuvo tik šiek 
tiek per šeštą dešimtį perkopęs. Tik 
močiutė  nenorėjo išeiti iš numylėtos 
sodybos niekur. Tuo savo pasiryžimu 
ir senelį sustiprino: įsidrąsino abudu 
ir nusprendė niekur iš savo namų nė 
už jokius pinigus nesijudinti.

Prasidėjo didysis melioratorių 
šturmas vasarą, per pačią šienapjū-
tę. Buldozeriai, traktoriai, kuriuos 
vadino ,,stalinecais“, keli jų sunkiai 
riaumodami, apsipildami tamsiais 
dūmais, tempdavo per laukus mil-
žinišką plūgą, kuris riekė žemėje 
didžiulį griovį, į kurį melioratorius 
- darbininkas palengva nuolaidžiai 
sudėdavo vamzdelius, taip vadina-
mas triūbeles. Steponas Šerelis ir 
Jonas Reirevanas su jiems skirtais 
arkliais, vežimais triūbeles vežiojo. 
Įdomu būdavo su juo pasivažinėti 
šlapiais moliu lipinančiais laukais, 
stebėti, kaip smulkesnio,,diametro“ 
vamzdelius - ,,penketukus“ ar ,, sep-
tintukus“ -  pagrioviuose iškrauna 
paverdami po kelis šakėmis. Stam-
besnius vamzdelius kraudavo tiesiog 
rankomis - didžiausieji būdavo net 25 
centimetrų skersmens. Juos klodavo į 
pagrindinius griovius  - ,,rinktuvus“, 
iš kurių vanduo nutekėdavo į atvirus 
griovius. O į juos kaip kraujagyslėmis 
-  iš plonesnių vis į storesnius vamz-
delius ,,šakutėmis“ iš šlapių dirvų su-
tekėdavo vanduo.

 Vieno galingo traktoriaus ,,Stali-
no“ traktorininku buvo iš netolimo 
Naujonių kaimo kilęs rusas sentikis 
Vasilijus Orlovas. Kai visi sunkiais 
traktoriais važiavo, vikšrais draskė 
- negailėjo sodžiaus vieškeliuko, šis 
pasuko dirvomis.  Žmogus - įvertino 
tokį jo poelgį senelis. Nelabai drau-
giškų kaimynų vaikų - Riškiokų, dėl 
dažnai vartojamos rusų kalbos, mat 
jų motina buvo iš Rusijos, vadinamų 
ruskiokais ,,tvirtovę“- platų, vešlų 
karklų krūmą vidury lauko nuver-
tė buldozeriai. Dėl to abu su broliu 
labai džiūgavome. Traktoriais, ap-
ginkluotais visokiais buldozeriais, 
kabliais, ,,pleškėmis“ užlygino ir 
keletą ,,sodžialkėlių“aplink mūsų 
sodybą. Neliko smagių kalnelių. 
Smagiai vingiavęs  upelis, kuris pa-
vasarį didingai ištvindavo, buvo pa-
verstas neišvaizdžiu, atviru grioviu. 
Keliomis akimis gyvas, spanguolė-
mis turtingų raistų apsuptas Ežerėlis, 
perskrostas griovio, pasiliko aukšta-
pelke. Neliko ir paslaptingųjų žvyr-
duobių. O tos vietos buvo pasakiško 
grožio, paslaptingos.. Kuomet vedė 
pagrindinius griovius, buvo pats šie-
napjūtės įkarštis, brangus menkus 
pievų plotus valdžiusiems sodie-
čiams buvo kiekvienas pievų lopinė-
lis. Darbų vykdytojas Balzarevičius 
energingai atėjęs į mūsų pievelę 
rankos mostu parodė, kurias šieno 
kauges reikia patraukti - traktoriams 
važiuoti kliūva.

Alus ir melioracija

Kuomet vykdė remontą, senelio 
pavaišintas alumi vykdytojas pasi-
stengė, kad grioviai aplenktų mūsų 
pievą - nesugadintų ir taip menkos 
ganyklos. Melioratoriai dažnokai iš-
gerdavo, kartais net neišeidavo į dar-
bą.  Gerai vyno įgėręs buvęs stribas 
Mieliauskas, tas pats, kuris nušovė 
paskutinį partizaną mūsų kraštuose 
- Joną Marcinkevičių – Jokerį, sėdė-
davo daugiakaušio dėžėje ir dėjo triū-
beles. Sodiečiai kalbėjo, kad tas vyras 

gaudavo 400 rublių algą. Bent jau taip 
apie tokių požemio darbuotojų uždar-
bį sakydavo. Kuomet daugiakaušis 
įvažiavo į raistelio vietą,griovyje 
atsivėrė vanduo, daug vandens, Me-
liauskas dar bandė kažkaip darbuotis, 
sušlapo, išsipurvino ir mums, ber-
niūkščiams, kiek džiūgaujant rusiškai 
nusikeikęs išlipo iš dėžės. ,,Aikit na..., 
nebedirbsiu“.

Keleto sodybų visgi  nebeliko - 
Gaspero Binkio nugriovė, ten gyve-
no piktoka labai šneki mūsų mamos 
pusseserė Emilija Kiškienė. Ji, pasak 
visų giminaičių, buvo komunistė, iš 
tikrųjų kartu su vyru buvo partijos 
nariai, rodėsi, kad šviesaus rytojaus 
idėjomis nuoširdžiai tikėjo. Taip pat 
neliko ir Binkio Kriaučiaus namų, 
neliko ir Binkio Antano gyvenimo. 
Į tuos jau veik negyvenamus namus 
nubėgdavome. Didžiule paslaptimi 
ten viskas rodėsi - ypač įvairiausių 
kubiliukų prigriozdinta pašalė kloji-
mo pastogėje.  Iš šiaurinio lygaus lau-
ko horizonto išnyko ir Trakų kaimo 
sodybos - nugriovė. 

Apie melioracijos pribaigtus so-
džiaus žmones jau atgimimo laikais 
vaizdžiai rašė Romualdas Granaus-
kas ir kiti meile kaimu degantys ra-
šytojai. Juk kaime, toje pačioje aplin-
koje, žmonės gyveno karta po kartos, 
o iškeldinimai dėl melioracijos suar-
dė tradicinius tautinės bendruome-
nės kultūrinės atminties sluoksnius. 
Galutinai sunaikinus vienkiemį kaip 
socialinį vienetą, gyvybingos kaimo 
vietovės pavirsdavo pasaulio dykra, 
o jų gyventojai, patekę į jiems sve-
timą aplinką, pasilikdavo amžinai 
dvasiškai sužaloti. Išsikėlę į miestus, 
didesnes gyvenvietes, netekę namų, 
senolių bei jų rankomis sušildytų 
daiktų, iškirtę ar net verkę tiesiog 
užkasant po žeme jų sodus, žmonės 
kaip įpratę keldavosi su aušra, žiūrė-
davo liūdnai pro langus, nerasdami 
ką veikti, dažnai imdavo ramybės 
ieškoti svaigalų taurelėje.

Benjaminas Pajarskas ilgokai dirbo Anykščių MSV  profsąjungos 
pirmininku...

Tarpukario grioviakasiai. Pirmas iš dešinės Antanas Andriuškevičius

Pirmapradžiu lauku ropoja ,,daugiakaušis“       Autoriaus nuotr.
 

Išleistas naujas „Aukštaitiško 
formato“ numeris

JAV politologas: „Lietuva - tai gentis, 
kuri didžiuojasi savimi“

Dvynėms našlaitėms aukojo visai 
svetimi ir nepažįstami žmonės

Mariana Veriovkina – žinoma 
pasaulyje, tačiau užmiršta Utenoje
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įvairūs

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4 
dydžio

 plakatus.

Šiokie tokie nuotykiai

Anykščių MSV geriausiais lai-
kais vasaros sezonu dirbdavo apie 
penkis šimtus vyrų, kurių daugu-
ma uždirbdavo labai gerai. Mote-
rys  triūsė kontoroje, pastaikydavo 
ir viena kita melioracijos inžinierė. 
Tikriausias paradoksas - daugia-
kaušio ekskavatoriaus mašinistas 
galėdavo užkalti apie penkis šim-
tus. Rimantas Miškinis prisiminė, 
kad nustatęs estiško daugiakaušio 
,,kursą“, nors gerokai vibruodavo, 
tarškėdavo, įpratęs kabinoje tiesiog 
snūduriuodavo.  Buldozerių ir kito-
kių traktorių traktorininkai -  ir ke-
turis šimtus, net paprastas vamzde-
lių klojikas, griovių velėnuotojas ar 
vytelių tvorelių pynėjas atlyginimų 
dieną praturtėdavo daugiau negu 
trimis šimtais rublių. Ir tai tuo metu, 
kai ,,kolchozo“ lauko darbininkas 
tenkindavosi ir šešiasdešimties ru-
blių mėnesiniu atlygiu. Artūras Ša-
jevičius prisimena, kad po instituto 
pradėjęs dirbti sporto metodistu 
gaudavo septyniasdešimt rublių al-
gos. Buvo vedęs, augino tris mažus 
vaikučius, tad išėjo į melioraciją. 
Pindavęs atvirų griovių kraštus vy-
telių pynutėmis, o kadangi mokėjo 
už metrus, kartais padirbėdavo dau-
giau nei įprastas aštuonias valandas 
- greitai prakuto, nes uždirbdavo 
daugiau negu tris šimtines. 

Melioratorių maitinimu rūpino-
si įmonės profsąjunga. Kur buvo 
įmanoma, darbininkai maitinosi 
valgyklose, o kitur būdavo suta-
riama su ūkio administracija ir 
valgį ruošdavo kokia nors sumani 
kolūkietė. Gurskų laukus sausinę 
melioratoriai maitinosi pas Teresę 
Dobrovolskienę žemųjų Mažionių 
gyvenvietėje. Ten vienų pietų metu 
kaimynų Riškų berniukas Sašiokas 
užsirijo melioratoriams paruoštais 
cepelinais. Kažkas iš vyrų, gal su-
manusis ,,stalineco“ traktorininkas, 
jo dėdė Vasilijus Orlovas, nesutriko 
- trenkė  vyriškai kumšimi į nugarą 
ir išgelbėjo vaikį.O baimės buvo 
daug. 

Mano brolis Arūnas, matyt, visai 
atsitiktinai, išdykaudamas, buvo 
pasielgęs kaip tikras disidentas, ko-
votojas prieš sovietų valdžią - ken-
kėjas. Eidamas iš močiutės brolio, 
dėdės Jono, ir pamatęs griovyje 
sudėtas storas triūbeles, vieną iš jų 
išėmė iš tvarkingos eilės ir išme-
tė iš griovio. Tačiau kenksmingas 
darbelis paaiškėjo - dar neužkasus 
griovio kažkoks senis meliorato-
rius diversiją pastebėjo ir sugebėjo 
kažkaip išaiškinti, gal matė praei-
nant, kad tai mano išdykusio brolio 
darbas. Nesusipratimą išsprendė 
senelis, pažadėjęs, nors matyt nė 
negalvojo, anūką nubausti, panau-
dodamas geriausią diplomatinę 
priemonę - naminį alų. Jauna in-

žinierė kurį laiką gyveno pas mus 
troboje. Vagonėlyje glausdavosi 
darbininkai, kurie buvo iš toli-
mesnių vietų - kasdien parvažiuoti 
namo buvo pernelyg toli. Kiti  kar-
tais pasilikdavo ir sekmadieniui, 
nes neturėdavo kur važiuoti. Tuo-
met tik nueiti pas kokį kaimyną, 
įmurkti vynelio ir pamiegoti.

Binkio Joniukas ir melioracija

Drenažo vamzdelių – triūbelių- 
buvo daugiau nei sočiai. Buvo ir 
plonyčių, ir storų, visai apvalių ir 
tokių vidutinio skersmens, dailiai 
kampuotų, berods ,,dešimtukais“ 
vadinamų. Daug kas jų užsislėpė - 
gal kada prireiks, juos tampė ir su 
jais žaisdavo ,,melioratorius“ vai-
kai.Nemažai jų, ypač prie poilsia-
vietės ties Balčiūnais, žmonės pri-
metę į ežerą ir ten juose apsigyvenę 
vėžiai. Paprasta buvo juos gaudyti: 
uždengi delnais abu vamzdelio 
galus, iškeli iš vandens ir iškratai - 
sučiumpi ten tūnojusį vėžį. 

Vienoje keliuko valkoje, visai šalia 
ežero, ties Tunkevičių sodyba, susi-
siekiančioje su ežero pasauliu, Jonas 
savo seno žvejo įgudusia akimi pa-
stebėjo kažką stambaus plaukiojant. 
Nusivilkęs švarką, tiesiog atsigulė į 
valką, užstojo kelią į ežerą išplaukti 
milžiniškam karpiui, o po to jį sučiu-
po už žiaunų. Ta riebi tarsi paršelis 
žuvis svėrė net keturis kilogramus.

Šis tas apie melioraciją

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

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

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

Tel. (8-609) 68720.

Neteršk gamtos - Negauk baudos! 
Sertifikuoti biologiniai nuotekų valymo 

įrenginiai 
“Traidenis”, “August”, 

“Feliksnavis”, Wavin”, “Solid”. 
Su montažu, medžiagomis bei sertifikatu. 

Akcija nuo 1349 Eur.
Garantija iki 20 metų. 

Tel. (8-641) 93058.

DARBAS AUTOMECHANIKUI 
VILNIUJE

Darbo pobūdis: lengvųjų automobilių 
techninis aptarnavimas ir remontas.
Darbas pilnu etatu.
Reikalavimai: patirtis privaloma, be 
žalingų įpročių, sąžiningas, darbštus.
Siūlome: galimybę užsidirbti gerą 
atlyginimą, socialines garantijas, pa-
stovų darbą.
Aprūpiname gyvenamąja vieta.
Dėl detalesnės informacijos skambin-
kite tel. +370 670 17009

siūlo darbą

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

Išnuomojamas vieno kamba-
rio butas J. Biliūno g. 6.

Tel. (8-610) 60399.

Priima (sklypo išlyginimui) 
birias, nekenksmingas statybi-
nes medžiagas, įvairų gruntą 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-685) 47622.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šal-
dytuvus, skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę techniką. Vyksta į 
iškvietimus, suteikia garantiją. 
Pildo mašinų kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), 

tel.: 5-15-61, (8-699) 65148, 
(8-689) 97341.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pyklas, valymo įrenginius. Mini 
ekskavatoriumi kasa vandens 
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus. 
Parduoda rentinius, atveža.

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

Veža krovinius iki 1,50 t 
Lietuvoje ir ES šalyse. Teikia 
perdraudimo paslaugas.

Tel.: (8-611) 96814, 
(8-611) 41002.

Vidaus ir išorės apdaila, san-
technikos, elektros instaliaci-
niai darbai, trinkelių klojimas.

Tel. (8-602) 77022.

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

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

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

Tel. (8-674) 57976.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Priima užsakymus durpių ir me-
džio briketams. Veža krovinius iki 
10 t su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 77315.

Kerta miškus, griovius, apleistus 
laukus, sodybas, šakas išsiveža. 

Tel. (8-600) 01199. 

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  katego-
rijų vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 2 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 

arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis 

telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 arba (8-698) 70127.

 UAB „Anykščių vandenys“ atlieka 
šias paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių;

- lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas;

- nuotekų tinklo išplovimas;

- drenažo tinklo išplovimas.

 Informacija suteikiama

tel. (8-650) 16057.
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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.

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.

UAB “Agrojavai” Kupiškyje 
geromis kainomis 

superka 
įvairius grūdus.

Perkami pašariniai grūdai ir 
daugiau sudygę nei leistina 

norma.
Tel. (8-686) 73067.

V.Baliūno įmonės gyvulių skerdy-
kloje, Paežerio I k., Panevėžio r. 
kiaulių puselės 2,30 Eur/kg;  
kiaulių subproduktų rinkinys 5 
Eur.
Tel. (8-656) 80339, nuo 8 iki 17 val.

Superkame KARVES, 
BUlIUS IR TElyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Vyto Sabo įmonė PERKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE 

aukštomis kainomis, atsikaitome 
iš karto, apmokame notaro išlai-
das, nemokamai įvertiname miško 
kainą. 

Tel. (8-687) 71663.

Perku šiaudų ritinius. 
Pasiimu pats. 
Tel. (8-686) 86702. ĮMOnĖ

PERKA MIŠKĄ SU 
ŽEME

Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

UAB “MALTOSA” PERKA
miežius, salyklinius miežius,

kviečius. 
nuo 25 tonų pasiima iš vietos.

Mūsų adresas: Slėnio 9A, 
Švenčionėliai, Švenčionių r.
Tel. (8-615) 55555, Rolandas.
El. paštas: grudai@maltosa.lt

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Miškus, namus, sodybas, bu-
tus. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel.: (8-620) 66662, 
(8-654) 86640.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pas-
tatą ar didesnį žemės skly-
pą. Siūlyti įvairius variantus. 
Žinantys siūlykite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, atsiskai-
to iš karto, sutvarko visus doku-
mentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir 
kitus galvijus. Išsiveža patys.

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

Kita

Vartytuvą “Dobilas” (6 metrų).
Tel. (8-601) 90669.

Ūkininkas - šieną, šiaudus, 
šienainio ritinius (kitkas).

Tel. (8-604) 15005.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Pušyno mi-
krorajone, Šaltupio g. (II aukštas, 
yra balkonas, rūsys). Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-620) 13104.

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(plastikiniai langai, šarvo durys). 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-605) 07142.

Dviejų kambarių butą Smėlynės 
k., Troškūnų s. (butas be patogu-
mų, su baldais, yra ūkiniai pasta-
tai, tvartas, kieme šulinys). 

Tel. (8-603) 51710.

Automobiliai, ž. ū. technika

Priekabą lengvajam automobi-
liui.

Tel. (8-676) 42843.

MTZ-80 dalimis: variklį, intarpą, 
dėžę, kabiną ir kt. Kaina sutarti-
nė.

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-80 (starterinis, TA iki 2019 
m.), kultivatorių, 3 korpusų plūgą. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-641) 57036.

Kuras

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

Tel. (8-612) 59532.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Sausas ir nedžiovintas malkas. 
Turi lapuočių, spygliuočių ir miš-
rių. Nebrangiai, pristatymas ne-
mokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

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

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

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

VW CADDY (1997 m., dizelinas, 
TDI, T. A.). Karvę, telyčaitę, svarsty-
kles.

Tel. (8-617) 76838.

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

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

Vasarinius kvietrugius, žirnius, 
miežius, žieminius kviečius.

Tel. (8-685) 56963.

Šienainio rulonus. Kaina sutarti-
nė, gali pristatyti nurodytu adresu.

Tel. (8-686) 20624.
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mėnulis
spalio 28 - 30 d. priešpilnis.

Ermelinda, Gelgaudas, Tolvy-
dė, Violeta, Narcizas.

Judas, Tadas, Simonas, Al-
mantė, Gaudrimas, Simas.

šiandien

spalio 29  d.

spalio 30 d.
Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 

Skirvydė, Edmundas, Darata, 
Volfas.

vardadieniai

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė grumiasi su savimi

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto magistrantė plaukimo 
treniruotes pradėjo lankyti gy-
vendama Anykščiuose, pas trenerį 
Žilviną Ovsiuką, o povandeniniu 
plaukimu mergina susidomėjo 
persikėlusi  į Kauną.  Povandeni-
nis plaukimas - neolimpinė sporto 
šaka, kuriai priskiriamos povande-
ninio plaukimo ir nardymo rung-
tys. I. Žurumskaitė ,,Anykštai‘‘ 
dėstė, kad ji labiausiai mėgsta var-
žytis 50, 100 ir 200 m. povandeni-
nio plaukimo rungtyse krauliu.

Povandeninio plaukimo var-
žybos vyksta standartiniuose 
baseinuose. Šis plaukimas nuo 
paprastojo skiriasi ir tuo, jog po-
vandeninio sporto atstovai naudo-
ja plaukmenis - arba monolastus, 
arba du atskirus lastus. Nardymo 
varžybose sportininkai naudojasi 
deguonies balionėliais, o povan-
deninio plaukimo rungtyse - kvė-
pavimo vamzdeliais.  

Ieva 50 metrų po vandeniu nu-
plaukia per 24 sekundes. Paly-
ginimui  -  Giedriui Titeniui pri-
klausantis Lietuvos vyrų 50 m. 
plaukimo krūtine rekordas yra 
27,20 sek.. Sportininkė kalbėjo, 
kad būtent didelis povandenio 
plaukimo meistrų greitis yra vie-
nas iš žavių dalykų šiame sporte. 
,,Buvau pasikvietusi draugus į 
varžybas. Patiko greičiai. Mūsų 

Sporto meistrė mokosi... mėgautis 
varžybomis ir treniruotėmis
Iš Anykščių kilusi 24-erių metų sporto meistrė Ieva Žurumskai-

tė Tenerifeje vykusiose povandeninio plaukimo pasaulio taurės 
varžybose asmeninėje 50 m. nėrimo rungtyje iškovojo sidabro 
medalį, o su komanda estafetėje pagerino Lietuvos rekordą ir 
užėmė 4-ąją vietą. I.Žurumskaitė Tenerifėje startavo penkiose 
rungtyse, visose pateko į geriausiųjų dešimtukus.

Nesąmonė!  Techniškai sudėtinga 
išmokti valdyti ne tik lastus, bet 
ir kvėpuoti per vamzdelį - kada 
jį atkimšti, kada užkimšti, ką  da-
ryti per posūkius. Kol išmoksti - 
springsti vandeniu. Trenerė įdėjo 
man tą vamzdelį į burną ir sako: 
,,plauk“. Po savaitės jau viskas 
pavyko. Trenerė tikino, jog pati 
tik per mėnesį išmoko. Tad, regis, 
pataikiau į savo vėžes ir jau šešeri 
metai profesionaliai sportuoju,“ - 
kalbėjo sportininkė.

2024-ųjų Paryžiaus olimpinėse 
žaidynėse povandeninis plauki-

mas jau turėtų būti olimpinė rung-
tis. Tačiau Ieva mano, kad į Par-
yžiaus olimpiadą ji važiuos kaip 
žiūrovė. Sveikatos mokslų uni-
versiteto magistrantė dėstė, kad 
treniruojasi du kartus per dieną, 
sportui kasdien skiria 4-5 valan-
das. ,,Turi paaukoti socialinį gy-
venimą, draugus... Juk dar reikia 
kažkada ir pamiegoti, pavalgyti, 
pasimokyti. Ko norėjau pasiekti 
šiame sporte - pasiekiau, dabar 
bandau išmokti mėgautis ir varžy-
bomis, ir treniruotėmis,“-  aiškino 
sportininkė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ieva Žurumskaitė plaukimo treniruotes pradėjo lankyti Anykš-
čiuose, o persikėlusi į Kauną persikvalifikavo į povandeninį 
plaukimą. 24-erių metų Ieva Žurumskaitė medalius Lietuvai pelno Euro-

pos ir pasaulio varžybose.

Povandeninis plaukimas turėtų būti įtrauktas į 2024 metų olimpiados programą, plaukimui žavesio 
prideda sportininkų greičiai ir technika.

Nuotraukos iš Ievos ŽURUMSKAITĖS “Facebook”-o puslapio.

sportas ir techniškai yra gražus, 
plaukmenys prideda žavesio,” - 
kalbėjo sportininkė.

Tiesa, ji pati sakė povandenia-
me plaukime atsidūrusi atsitikti-
nai. Iš Anykščių po vienuoliktos 
klasės Ieva išvyko mokytis į Dani-
ją pagal mainų programą. Grįžusi 
iš užsienio, vidurinę mokyklą ji  
nusprendė baigti Kaune ir, šia-
me mieste pabandžiusi atnaujinti 
plaukimo treniruotes, pateko pas 
trenerę, kuri yra ir povandeni-
nio plaukimo meistrė. ,,Trenerė 
Lina Pleskytė pasiūlė pabandyti 
povandeninį plaukimą. Pradžioje 
priešinausi. Lastai, vamzdeliai... 

Nuo saulės - stoju po medžiu,
O nuo lietaus neriu po stogu,
Pasprukti nuo ugnies galiu -
Tik nuo savęs pabėgt nemoku.

jei blogis - uždengiu akis,
Kai muša – praneriu pro šoną,
Bet veltui - sąžinė pavys,
Ir vėl kankins pakėlus toną.

Žinau, esu silpna, baili,
Ir šimtą kartų - ko norėčiau... 
Ko gero, būčiau net žmogus,
jei nuo savęs pasprukt mokėčiau...

Vis auklėja mane naktim,
Atrodo, tuoj save suėsiu - 
Taip gyvenu aš su savim,
Tiktai bijau, kad išprotėsiu.

Ar lankotės bažnyčioje?
balsavo 68

Nevaikštau į 
bažnyčią.

11.8%  

Taip. Kiekvieną 
sekmadienį.

10.3%  

Kartais.
33.8%  

Tik tada kai 
neišvengiamai 

reikia.
44.1%  


