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„Inkilo reikia paukščiui, kuris 
gyvena žmoguje“

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Toks leitmotyvas lydėjo pirmadienį užbaigtas pirmąsias Lietuvoje Žmonių inkilų dirbtuves. Inkilai buvo iškelti Vytauto V. Landsbergio so-
dyboje, esančioje netoli Andrioniškio, prie Šventosios upės senvagės. Per 8 dienas sukurti 3 originalūs architektūriniai statiniai, kurių autoriai 
užsieniečiai. Idėjos autorė ir viena iš dirbtuvių organizatorių architektė Guoda Bardauskaitė mano, kad šie statiniai padės nuo miesto šurmulio 
pavargusiems žmonėms ir, galbūt, bus mitologinio parko užuomazga. Žmonių inkilų dirbtuvių projektą, kuriame dalyvavo apie 50 žmonių, 
finansavo patys dalyviai ir rėmėjai/

Kino režisieriui, rašytojui Vytautui V. Landsbergiui atokią sodybą, apsuptą 
Šventosios senvagės, ir žmonių inkilų statybas tarsi pametėjo likimas.

Dar nebaigta „Paukščių šventykla“. 
Aut. Vilen Kunapu.

Išeivių iš Anykščių Lajų takas nesuviliojo
Į Lietuvą kurti filmo apie  

savo giminę atvykę dukart 
kandidatas į Kolumbijos pre-
zidentus, buvęs Bogotos meras 
Antanas Mockus su motina, 
Pietų Amerikoje garsia skulp-
tore Nijole Šivickas, įpusėjusia 
jau devintą dešimtį, viešėjo ir 
Anykščiuose 

Svečiai buvo apsistoję rašy-
tojo Rimanto Vanago namuo-
se, aplankė Antano senelių – 
pokaryje Anykščiuose žinomo 
gydytojo, teismo medicinos 
eksperto Antano Šivicko ir jo 
žmonos Elenos – kapus seno-
siose kapinėse. 

Buvęs Bogotos meras Antanas Mockus jau gimė Kolumbijoje, ta-
čiau Anykščius, kur palaidoti jo seneliai, vis aplanko. Šį kartą jis 
viešėjo su garbaus amžiaus sulaukusia motina Nijole Šivickas. 

Tas emigruoja, tas išvažiuo-
ja... O aš – ne, palauksiu, kol 
liksiu paskutinis. Va tada tai 
pagyvensiu – jokių mokesčių 
už šiukšles, jokių sodrų ir ke-
lių policijų.

Bet pagalvoju, kad tada tu-
rės būti išvažiavę ir mano vai-
kai, ir žmona. Ne, vis dėlto ir 
aš važiuosiu. 

Linas BITVINSKAS

Dilemos

Anykščių rajono 
gimnazijos į 
geriausiųjų 
šimtuką 
nepakliuvo

Rinkimų 
komisijos 
nepaleidžia 
politika

„Anykščių trolis“ 
svajoja būti 
gražus kaip 
Kristina Brazaus-
kienė

Alkoholizmu 
suserga vienas iš 
šimto piktnau-
džiaujančiųjų

Vakancija. Anykščių savivaldy-
bės administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriui ketvirtą mėnesį 
laikinai vadovauja Vida Jakniūnie-
nė. Konkursas Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjo - rajono 
vyriausiojo architekto pareigoms 
užimti buvo skelbtas du kartus, bet 
pretendentų neatsirado. Ši parei-
gybė atsilaisvino, kai į Panevėžio 
miesto savivaldybę, į tas pačias par-
eigas, perėjo Daiva Gasiūnienė.

Gyvūnai. Nuo 2015 m. lapkričio 
23 d., kai savivaldybė pasirašė su-
tartį su „Panevėžio gyvūnų globos 
draugija“, iki šios savaitės į kai-
myninio rajono prieglaudą buvo 
išvežti 32 benamiai šunys ir katės 
iš Anykščių rajono. 

Būstas. Anykščių rajone šiai die-
nai socialinis būstas yra išnuomo-
tas 90 asmenų. Dar 63 laukia eilėje 
išsinuomoti socialinį būstą. 

Sutapimai. Rugpjūčio 9 d. 
„Anykštoje“ straipsnyje „Pama-
laišį išgarsino rašytojas Stepas 
Zobarskas“ rašyta apie vienintelę 
Pamalaišyje (Svėdasų seniūnijoje) 
likusią gyventoją – Vandą Rau-
galienę. Į redakciją paskambinusi 
„Anykštos“ skaitytoja pranešė apie 
liūdną sutapimą – tomis dienomis, 
kai išėjo laikraštis, garbaus am-
žiaus sulaukusi V. Raugalienė iš-
keliavo Amžinybėn...

Konkursas I. VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“, kurios dalinin-
kė yra Anykščių rajono savivaldybė, 
ieškomas naujas vadovas. Pretenden-
tams į direktoriaus pareigas, be kitų 
reikalavimų, keliamas reikalavimas 
turėti magistro laipsnio technologijos 
ar socialinių mokslų studijų srities iš-
silavinimą, turėti ne mažesnę, kaip 3 
metų vadovavimo darbo patirtį, mo-
kėti anglų kalbą. Nuo pavasario, kai 
iš vadovo posto pasitraukė siaurukui 
vadovavęs Gintaras Kerbedis, įstai-
gos laikinuoju direktoriumi paskirtas 
Vismantas Užalinskas. 

Konkursas II. Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija 
paskelbė konkursą savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vyriausiojo specia-
listo pareigoms užimti. Kandidatai 
konkursui dokumentus teikti galės 
visą rugpjūčio mėnesį.
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spektras

Investuos į bažnyčias Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rajono Taryba nusprendė europinę paramą ir rajono biudžeto 
pinigus investuoti į Anykščių šv.Mato bažnyčią.

Planuojama įrengti liftą Anykš-
čių šv. Mato bažnyčioje, kuris leis 
užtikrinti neįgalių asmenų pateki-
mą į bažnyčios bokšto apžvalgos 
aikštelę. Taip pat ketinama įrengti 
lifto-keltuvo platformą prie pa-
grindinių bažnyčios laiptų bei 
pritaikyti patekimą į bažnyčios 
šventorių.

Planuose taip pat - pagaminti 
sumažintą Anykščių šv.Mato baž-
nyčios kopiją, kad regėjimo nega-
lią turintys asmenys galėtų liesda-
mi bažnyčios maketą įsivaizduoti 
pastato formas bei tūrį. Šalia baž-
nyčios taip pat norima pakabinti 
informacinę lentą Brailio raštu.

Šią infrastruktūrą bus siekiama 

įrengti už Europos Sąjungos para-
mą. Rajono Taryba pritarė tam, kad 
prie projekto iš rajono biudžeto būtų 
pridėti 30 000 eurų. Bendra projek-
to vertė siekia 200 000 eurų.

Praėjusį mėnesį vykusiame ra-
jono Tarybos posėdyje taip pat 
kalbėta apie planus dar šiemet ap-
šviesti Kavarsko šv.Jono Krikšty-
tojo bažnyčią. Prieš tai padarant, 
planuojama pradėti Petro Cvirkos 
1-uoju numeriu pažymėto namo 
renovaciją.

„Namas yra Kavarsko centre, 
prieš bažnyčią, kurią mes šiemet 
apšviesime, ir yra labai svarbu, 
kad tas namas būtų renovuotas, 
gerai atrodytų ir nenyktų“, - net ir 
namo renovaciją su bažnytiniais 
reikalais siejo rajono meras Kęs-
tutis Tubis.Anykščių šv. Mato bažnyčia sulauks gausių investicijų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Gimnazijos vertintos pagal ke-
turis kriterijus – abiturientų, 2016 
m. įstojusių į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas pirmuoju pageidavimu, 
procentas; abiturientų, užsiregis-
travusių laikyti egzaminus, skai-
čius; abiturientų laikytų egzaminų 
2016 m. įvertinimų vidurkis bei 
I- III vietos apdovanojimai respu-
blikinėse olimpiadose.

Anykščių rajono gimnazijos į geriausiųjų šimtuką nepakliuvo
Žurnalas „Veidas“ paskelbė geriausių Lietuvos gimnazijų rei-

tingus. Iš viso sąraše – 346 šalies gimnazijos. Deja, Anykščių rajo-
no mokyklų pirmame šimtuke nėra - J. Biliūno gimnazija reitinge 
užima 142 vietą, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazija – 242, o 
Troškūnų K. Inčiūros gimnazija – 295 vietoje.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
44,8 proc. XX laidos abiturientų į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojo 
pirmuoju pageidavimu, 165 abitu-
rientai užsiregistravo laikyti egza-
minus, laikytų egzaminų įvertinimų 
vidurkis šioje gimnazijoje siekia 
50,2 proc, o respublikinių olimpiadų 
laimėtojų šioje gimnazijoje nebuvo.

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gim-

nazijos 33,3 proc. šių metų laidos 
abiturientų į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas įstojo pirmuoju pagei-
davimų, užsiregistravusiųjų laikyti 
egzaminus buvo 25 moksleiviai, 
egzaminų įvertinimų vidurkis – 
44,6 proc., o tarptautinių olimpia-
dų nugalėtojų irgi nebuvo.

50 proc. Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazijos abiturientų į aukštąsias 
mokyklas įstojo pirmuoju pageida-
vimu. Šioje gimnazijoje buvo tik 14 
abiturientų, užsiregistravo laikyti 
brandos egzaminus. Jų įvertinimų 
vidurkis – 32,7 proc. Nors ši gimna-
zija Lietuvos gimnazijų reitinge už-
ima žemą vietą, ji rajone išsiskiria 

respublikinių olimpiadų I-III vietų 
laimėtojų skaičiumi – čia jų net 7.

Utenos apskrityje aukščiausią vietą 
– 33-ąją – užima Utenos A. Šapokos 
gimnazija. Anykščių mokyklas len-
kia ir kaimyninis Ukmergės rajonas 
– Ukmergės A. Smetonos gimnazija 
– 35 - a, Ukmergės J. Basanavičiaus 
gimnazija yra 49-oje vietoje, o Ukmer-
gės rajono Taujėnų gimnazija – 86 –a. 

Geriausių Lietuvos gimnazijų 
penketukas – Vilniaus licėjus, VšĮ 
Kauno technologijos universiteto 
gimnazija, Klaipėdos licėjus, Vil-
niaus jėzuitų gimnazija bei Klaipė-
dos „Ąžuolyno“ gimnazija.    

-ANYKŠTA

Sigita prisistačiusi anykštėnė 
pasakojo, kad praėjusią savaitę dvi 
valandas nuo kapo po šapelį turėjo 
rinkti nupjautas žoles, kurios ten 
atsidūrė po to, kai kapines prižiū-
rintys darbininkai tarp kapų nupjo-
vė žolę.

„Ir tai ne pirmą kartą. Žmonės 
skundžiasi, bet nieko nedaro. Tai 

Pasipiktino darbu
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi anykštėnė pasipiktinusi miesto kapines šienavusių darbininkų darbu.

Trumpam išvažiavę iki mies-
to anykštėnai rado kapus už-
verstus žolėmis.

ne pagarba, juk žolėmis užpila ne 
gatvę, šaligatvį, o kapus. Žmonės 
tvarko, prižiūri, o kiekvieną kartą 
vis tas pats. Kiekvieną žolelę reikia 
išrinkti rankomis, jokie grėbliukai, 
nieks nepadeda“, - „Anykštai“ pa-
sakojo moteris.

Beje, anykštėnė pasakojo, kad 
kol jų šeima tvarkė kapus, tol dar-

bininkai žolės nepjovė. Tačiau, kai 
jie išvažiavo iki parduotuvės nu-
sipirkti reikmenų kapų priežiūrai, 
grįžę rado kapus užverstus žolė-
mis. 

„Suprantu, kad gal trūksta pinigų 
įrangai, bet taip juk negalima, juk 
tai kapinės“, - kalbėjo anykštėnė.

-ANYKŠTA

Ekstradicija. Po daugiau nei 
pusantrų metų trukusios paieš-
kos ekstradicijos būdu iš Vie-
tnamo į Lietuvą pargabentas 
už milijoninės vertės mokesčių 
sukčiavimą nuteistas verslinin-
kas Sergejus Rachinšteinas. Jo 
Vilniaus oro uoste laukė gau-
sus būrys žiniasklaidos, žmona 
ir sūnus. Lydimas pareigūnų 
jis išvežtas į Lukiškių tardymo 
izoliatorių-kalėjimą, kur praleis 
2 metus ir 6 mėnesius. Tai pir-
mas asmuo, kurį pagal Lietuvos 
Respublikos prašymą išdavė 
Vietnamo Respublika. 

Kodeksas. Naujasis Darbo 
kodeksas turėtų būti priimtas 
dar šios kadencijos Seimo, iki 
spalį vyksiančių parlamento rin-
kimų, mano socialdemokratas, 
krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas. „Aš manau, kad rei-
kia pabaigti, nes dabar jau tiek 
daug diskusijų ir sprendimų čia 
padaryta“, - sakė jis. J. Olekas 
teigiamai įvertino Premjero Al-
girdo Butkevičiaus poziciją dėl 
naujojo Darbo kodekso derėtis 
su profesinėmis sąjungomis. 

Tyrimas. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) Vilniaus val-
dybos pareigūnai pradėjo iki-
teisminį tyrimą dėl kyšininka-
vimo, papirkimo ir dokumentų 
klastojimo Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai (VMVT) 
pavaldžiame Nacionaliniame 
maisto ir veterinarijos rizikos 
vertinimo institute. Penktadienį 
Instituto Kauno teritoriniame 
skyriuje buvo atliktos kratos, 
kurių metu paimti tyrimui reikš-
mingi daiktai ir dokumentai bei 
atliekami kiti procesiniai veiks-
mai, teigiama STT pranešime.
STT negali patvirtinti, ar šis 
tyrimas yra susijęs su „Judex“ 
koldūnų istorija.

Išvyko. Premjeras Algirdas 
Butkevičius išvyko į Rio de Ža-
neirą, kur aplankys olimpinėse 
žaidynėse dalyvaujančius Lie-
tuvos sportininkus bei stebės 
jų pasirodymus. Sekmadienį 
Premjeras A. Butkevičius daly-
vaus oficialioje XXXI vasaros 
olimpinių žaidynių uždarymo 
ceremonijoje. Pirmadienį Vy-
riausybės vadovas susitiks su 
Rio de Žaneire gyvenančiais lie-
tuviais. Premjeras Brazilijoje, į 
kurią vyksta asmeninėmis lėšo-
mis, viešės iki rugpjūčio 24 d. 
Jį vizito metu pavaduos finansų 
ministrė Rasa Budbergytė.

Draudimas. Vykstant aršiems 
nacionaliniams debatams dėl 
integracijos, Vokietijos vidaus 
reikalų ministras Tomas de Ma-
izyrė penktadienį pasisakė už 
dalinį burkų draudimą. „Mes 
sutariame, kad nepritariame 
burkos dėvėjimui, sutariame, 
kad norime įvesti teisinį reika-
lavimą veidą rodyti ten, kur tai 
daryti būtina, kad mūsų visuo-
menė galėtų sėkmingai koeg-
zistuoti - prie vairo, viešosiose 
įstaigose, civilinės metrikacijos 
biuruose, mokyklose ir univer-
sitetuose, valstybės tarnyboje, 
teisme“, - teigė jis po susitiki-
mo su konservatorių partijos 
kolegomis iš regionų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Nieko nežinau, kodėl jūsų redak-
cijos nekvietė“ ‚ – telefonu paklaus-
tas, kodėl kainų apklausoje nebuvo 
pakviesta dalyvauti „Anykštos“ 
redakcija, - kalbėjo apygardos rin-
kimų komisijos pirmininkas A. Sa-
vickas. - Pirkimą organizavo mano 
pavaduotojas Audronius Gališanka 
(Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas, - red. pastaba), jis viską de-
rino, organizavo... Jis žino... Aš pa-
vedžiau jam, - gynėsi Darbo partijai 
priklausantis A. Savickas. Jis sakė, 
kad jo pavaduotojas A. Gališanka 
dabar atostogauja...

Po pastabos, kad žurnalistams 
net ir dėl rinkimų skaidrumo labai 
nepatogu trukdyti atostogaujantį 
pavaduotoją, A.Savickas sutiko 
pats išsiaiškinti, kaip vyko kainų 
apklausa ir kokios bendrovės siū-
lėsi maketuoti informacinį rinkimų 
leidinį. Tačiau po kurio laiko per-
skambinęs redakcijai, A. Savickas 
negalėjo atsakyti, kokios dar ben-
drovės be „Šilelio“ buvo pakvies-
tos dalyvauti mažiausios kainos 
apklausoje. 

„Nieko aš daugiau nežinau. Tik 

Rinkimų komisijos nepaleidžia politika Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardos Nr. 49 komisijos pir-
mininkas Alfrydas Savickas informavo, kad Seimo rinkimų in-
formacinį leidinį, kuris išeis 17 tūkst. egz. tiražu, apie mūsų apy-
gardos kandidatus į Seimą, šiemet maketuos laikraštį „Šilelis“ 
leidžianti bendrovė UAB „Jovex“. 

Tris žiniasklaidos priemones valdančios ir leidybos paslaugas 
teikiančios UAB „Anykštos redakcija“ rinkimų apygardos komi-
sija dalyvauti kainų apklausoje nekvietė.

žinau, kad klausė „Šilelio“. Ar 
klausė kitų? Aš nežinau... Be to, tai 
paslaptis“, - kalbėjo apygardinės 
komisijos pirmininkas. Jis atsklei-
dė, kad už rinkimų informacinio 
leidinio maketavimą Vyriausioji 
rinkimų komisija UAB „Jovex“ 
sumokės 168 eurus. 

Paklaustas, ar tiesa, kad „Šile-
lio“ redaktorė Dalina Rupinskie-
nė priklauso Darbo partijai ir, ar 
narystė toje pačioje partijoje ne-
padėjo „Šileliui“ gauti užsakymo, 
A. Savickas akimirkai nuščiuvo: 
„Negaliu patvirtinti... Čia reikia 
klausti Sargūno (Seimo narys Ri-
čardas Sargūnas yra Darbo partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas, o 
A. Savickas – šio Seimo nario pa-
dėjėjas). Aš, kaip rinkimų komisi-
jos pirmininkas, rinkimų laikotar-
piui esu sustabdęs narystę Darbo 
partijoje...“

Tačiau, paprašytas prisiminti 
anksčiau vykusius šios partijos 
renginius, A. Savickas buvo atvi-
resnis: „Pernai su Dalina tai su-
sitikdavome... O kaip yra šiemet, 
reikia klausti Sargūno“.

Su Seimo nariu Petru Gražuliu siejamas „Šilelis“ laimėjo kainų 
apklausos konkursą, nes, pasak Anykščių – Panevėžio rinkimų 
komisijos pirmininko Alfrydo Savicko, pasiūlė mažiausią kainą 
1800 spaudos ženklų programoms, kandidatų į Seimą nuotrau-
koms ir partijų logotipams sumaketuoti.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

Ar nenuvylė Rio 
de Žaneiro vasa-
ros olimpiada?

Mirus mylimam broliui nuo-
širdžiai užjaučiame Danutę 
BALTRŪNIENĘ Justino Mar-
cinkevičiaus žodžiais:

- Ir tamsa - ne pabaiga,
o tik šviesos tąsa, kuri
gyvybę su mirtim sutaiko.

Draugės Irena ir Bronė

užjaučia

Sigutė MAKUŠKIENĖ, anykš-
tėnė:

- Žiūrėjau ne vienas varžybas. 
Mes gi sirgaliai. Mes mylime Lie-
tuvą, mylime sportininkus, kurie 
garsina Lietuvos vardą. Mes gi 
maža šalis, o mūsų sportininkai 
garsūs pasiekimais. Kritikuoti len-
gva, o pasiekti pergalių olimpinėse 
žaidynėse labai sunku. Kurie tai 
supranta, nekritikuos, o didžiuosis 
mūsų sportininkų pasiekimais.

Gabija PAŠKEVIČIŪTĖ, 
anykštėnė:

- Žiūrėjau krepšinio varžybas. 
Nuvylė... Nors, tiesą sakant, nela-
bai ir tikėjausi, kad lietuviai įveiks 
Australijos krepšininkus. Mes ne-
didelė tauta, tad džiugina kitų Lie-
tuvos sportininkų pasiekimai. 

Virginijus KLIMANSKAS, 
anykštėnas:

- Skaudu dėl krepšinio, tačiau 
manau, kad mes visgi esame maži. 
Mūsų nėra nė trijų milijonų, tačiau 
ne tik krepšinyje, ir kitose sporto 
šakose „pavarėm“ kaip reikiant. 

Klesti medžiai parazitai
Anykščiuose, Šventosios pakrantėse, o ir pačiame mieste, bujoja naikintini uosialapiai klevai. 

Niekas nesprendžia šių parazitinių, Šventosios pakrantes užkariaujančių ir kitus augalus gožiančių 
medžių problemos. 

Po Sosnovskio barščių į au-
galų atėjūnų sąrašą įvardin-
tas uosialapis klevas užsisėjęs 
plečiasi Anykščių apylinkėse, 
plečiasi jų augimvietės. Kairėje 
tilto per Šventąją pusėje augan-
tys medžiai beria sėklas į upę. 
Vanduo neša sėklas tolyn ir sėja 
pakrantėse. 

Negana to šie Lietuvoje naiki-
nami kaip parazitiniai medžiai 
bujoja mieste, net pačiame cen-
tre, parke ir prie bibliotekos. 

Ši problema turėtų rūpėti 
Anykščių regioninio parko di-
rekcijai, tačiau ji užsiėmusi 
saugomų teritorijų urbanizacija. 
Gal rajono valdžia susirūpins 
kažką daryti, kol nepaskendome 

Šis parazitinis uosialapis klevas bujoja ir sėklas 
brandina parke priešais „Puntuko“ viešbutį. 

Nupjauti uosialapiai klevai iš karto gausiai atželia.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Uosialapiai klevai subrandi-
na gausybę sėklų

Dėl medžių: „Apskritai prastas reikalas su savivaldybėje dirbančiais 
darbuotojais... Įdomu, kiek Mergina medžių yra pasodinusi, kad taip 
juos saugo“.

Jolanta: „Apsispakajinkit. Šitas medis daug gražesnis už lietuvišką 
karklą, be to, atrodo, jo negraužia bebrai. Tegu auga, o pakeis dėl ligų 
išnykusius tikruosius uosius”.

atsakymas į Jolanta: „ Jolanta, jis su uosiu neturi nieko bendro. Tai, 
kad labai panašūs, tai galima teigti, kad Biblija ir Hitlerio raštai yra tas 
pats - popieriaus lapai labai panašūs“.

Pritariu: „Pirmas reikalas iškirsti uosialapius prie bibliotekos, šalia 
tilto. Seniai tai buvo siūloma, bet buvusi vyriausioji architektė kate-
goriškai nenorėjo suprasti, kad šitie medžiai yra kenkėjai. Tik dabar 
pagaliau į medžius žiūrima protingai“.

Regina: „Tikrai keista, kad šie naikintini medžiai prie bibliotekos 
ir šalia upės net nepažymėti iškirtimui, kaip kai kurie seni klevai. Juk 
tai medis, kuris plinta ir sėjasi labai greitai, o išnaikinti labai sunku. 
Nes iškirtus, jis vėl leidžia atžalas ir auga iš naujo. Užgožia visus kitus 
augalus juos sunaikindamas. Netgi nėra labai gražus augalas, tikrai yra 
daug gražesnių ir įdomesnių medžių Lietuvoje. Kodėl šis naikintinas 
medis taip saugomas Anykščiuose?“

(Komentarų kalba netaisyta)

balsai internete (anyksta.lt):

medžių parazitų sąnašynuose.
Uosialapio klevo tėvynė – 

Šiaurės Amerika, o į Lietuvą šis 
augalas atkeliavo kaip dekora-
tyvinis. Jo vislumu ir kenkimu 
vietinei augalijai netrukome įsi-
tikinti. Beje, jo mediena menka-
vertė, net malkoms nelabai tin-
ka. Kai mieste buvo pjaunami 
keli šie medžiai, vienas anykš-
tėnas jų parsivežė malkoms. Ta-
čiau niekaip negalėjo suskaldy-
ti, kirvis nuo kaladės atšokdavo 
kaip nuo gumos. Aplinkos ap-
saugos ministerija šį ypač gajų 
ir greitai augantį medį paskelbė 
invaziniu ir naikintinu.

Aldona DAUGILYTĖ

Po degustacijų tokia ten ir 
gyvybė

Audrius ZUZEVIČIUS, MV 
GROUP Production AB „Anykš-
čių vynas“ gamybos direktorius, 
apie turistų srautus Anykščiuose:

„Moraliai aš dėl to gyvenu ge-
riau, nes matau gyvybę, judėjimą 
ir tai yra smagu...“

Jūs užsienyje Anykščius 
pristatot kaip saugų ir 
patikimą banką...?

Sigutis OBELEVIČIUS, rajono 
vicemeras, apie vis dar gyvą idėją 
Anykščiuose įkurti „disneilendą“:

„Dabar su Ukraina prasidėjo 
rimtesnis darbas, kas ten žino, juk 
ten ir yra milijardierių, kurie norė-
tų saugiau investuoti pinigus...“

„Ant“ vandens ir išleidžia viską...

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo val-
dybos pirmininkė ir administraci-
jos direktorė, apie Anykščius lan-
kančių turistų išskirtinumą:

„Jie perka brangesnį mineralinį 
vandenį ar alų...“

Išdykėlis vėjas...

Raimondas BALSYS, rajono 
Tarybos narys, ūkininkas, apie ja-
vapjūtę:

„Nėra pjūčiai tinkamų dienų. Jei-
gu tik pradžiūsta, lekiam į laukus, 
jei vėjas javus išdžiovina vakarop, 
pjaunam ir naktį...“

Ir vis kalta aplinka

Antanas BAURA, savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, žino, 
kas dėl ko kaltas:

„Pienininkus smukdo žemos 
pieno supirkimo kainos, kiaulių 
augintojus – afrikinis kiaulių ma-
ras, o augalininkyste užsiimančius 
ūkininkus – gamta...“

Subtiliai siūlot grįžti namo ne 
kiekvieną vakarą?

Audronis GUSTAS, psichiatras, 
apie psichologinę priklausomybę 
nuo alkoholio:

„Jei žmogus grįžta namo ir, tar-
kim, kiekvieną vakarą išgeria žiū-
rėdamas televizorių, jam susifor-
muoja tam tikras papratimas <...> 
Toks yra vakarinis ritualas...“



  

2016 m. rugpjūčio 20 d.ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Ar labai būtų pastebima, jei 
staiga, per akimirką, išnyktų 
visi Anykščių rajono gyven-
tojai? Visi, neliktų nei vieno, 
miestas, kaimai ir sodybos liktų 
tuščios. Atrodytų kraupiai? Ta-
čiau panašiai tiek, kiek Anykš-
čių rajone yra gyventojų, vien 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
iš Lietuvos emigravo žmonių. 
Oficialiais duomenimis, per 
pusmetį kitur gyventi išvažiavo 
23 tūkstančiai gyventojų. Tik 
per pusmetį. 

Mastai ima priminti ka-
tastrofą ir galų gale atkreipė 

Vyriausybės dėmesį. Ji parengė 
emigracijos stabdymo planą, 
tiesa, panašu deklaratyvų. 
Bent jau ne vienas analitikas 
ar ekonomistas apie šį planą 
išsireiškė, kaip apie  neveiks-
mingą, o kai kuriais teiginiais 
net anekdotinį. 

Kodėl apie valstybei kylantį 
pavojų dėl emigracijos prabil-
ta, aiškiau nei seniau, aišku. 
Mokslininkai -sociologai ir 
ekonomistai- jau kuris laikas 
skelbia apie artėjančią demo-
grafinę – socialinę krizę, nes 
darbingo amžiaus žmonių (per 
mokesčius išlaikančių sociali-
nę sistemą) greitai pasidarys 
mažiau už išlaikomus. Tiesa, jie 
kalbėjo tik apie demografinę, 
bet ne migracinę padėtį, kuri 
situaciją ėmė bloginti dar spar-
čiau. Juo labiau, kad papras-
tai emigruoja darbingiausio 
amžiaus gyventojai. 

Antrojo pusmečio emigracijos 
mastai iš Lietuvos, spėju, bus 
ne mažesni, nes prie statistikos 
prisidės mokyklas ir universi-
tetus baigę, bet su tėvyne savo 
ateities nesiejantys jaunuoliai. 

Kad mažėjantis gyventojų 
skaičius skaudžiai juntamas, 
paliudyti gali beveik kiekvienas 
kasdienes paslaugas teikian-
tis verslininkas. Kad iš tokio 

miestelio, kaip Anykščiai išėjo 
bankai, jau daug sako. Teks su-
sitaikyti, kad bankai nebegrįš. 

Šiuo metu rajone iš vers-
lų, kurie dirba su žmonėmis, 
perspektyvus tik turistams 
paslaugas teikiantis verslas, bet 
taip pat neaišku, kiek laiko taip 
bus – apsilankei vieną kartą ir 
daugiau grįžti nebėra pras-
mės. Jei nėra natūralių žmones 
traukiančių sąlygų (pavyzdžiui, 
jūros) susidomėjimą išlaikyti 
labai sunku, reikia nuolatinių 
naujovių, kurios kainuoja bran-
giai. Tad turizmas nėra išeitis. 

Žuvis plaukia kur giliau, o 
žmogus vyksta kur geriau. Ši 
taisyklė, nors ne vienintelė, 
bet pritraukiant žmones, yra 
lemiama. Ne tokiais migrantų 
grąžinimo plano teiginiais, kaip 
„laiku mokamos pašalpos“ 
susigrąžinsi žmones ir stabdysi 
emigraciją. 

Valstybė 
padės plėtoti 
verslą (kon-
sultacijomis)? 
Kai pasaulinės 
kompanijos 
ieško būdų, kaip įgyvendinti 
tiesiog fantastinius projektus 
(pavyzdžiui, globalų, bet kuriame 
žemės taške pasiekiamą belaidį 
internetą), nebe laikas kalbėti 

apie bulvių respublikos atributus.  
Darbo jėgos privažiuos iš 

kitų šalių? Manau, kad geriau-
siai šio teiginio absurdiškumą 
atspindi pirmosios į Lietuvą 
perkeltos pabėgėlių šeimos 
(nors man asmeniškai jie pa-
našesni į elementarius ekono-
minius migrantus) pabėgimas į 
Švediją. 

Kodėl taip susiklostė, kad 
lietuviai masiškai palieka savo 
valstybę? Neoficialiomis žinio-
mis, nuolatinių gyventojų šalyje 
nebėra net dviejų milijonų. 
Prisiminkim referendumą dėl 
stojimo į Europos Sąjungą – 
vienas svarbiausių argumentų 
buvo, kad bus galima legaliai 
išvykti dirbti į Vakarų valstybes. 
Įvyko. 

Kaip situaciją gelbėti? Nema-
nau, kad ją įmanoma išgelbėti, 
kol bus kur emigruoti. Galima  

katastrofą tik 
nutolinti. Da-
bartinis žmo-
nių, kurie dar 
neemigravo, 
kėlimasis į di-
dmiesčius taip 

pat yra tik dar viena stadija 
– ten, kur gyventojų koncentra-
cija didesnė, žmonių mažėjimo 
pasekmės pasireiškia silpniau 
ir vėliau. Koks Vilnius to realiai 

dar nejaučia. Bet pajus.
Esu įsitikinęs – valstybė be 

gamybos, be stiprios pramonės 
negali išgyventi. Aptarnavi-
mo sfera tik išnaudoja jau 
sukurtą produktą. O kilusios 
krizės, kai šalies ekonomika 
nepagrįsta realia gamyba (ir 
būtinai pagamintos prekės 
eksportu), smogia itin aštriai. 
Taip pat ne paskutinėje vietoje 
turi būti ir nacionalizmas (ne 
radikaliomis formomis), tapa-
tybės, suvokimo, jog esi savo 
valstybės pilietis, žinojimas. 
Manau, kad itin taikliai Delfyje 
apie tai išsireiškė ekonomistė 
Jakaterina Rojaka: „Mes labai 
susitapatiname su Europa. Tam 
tikra prasme tai yra tapatybės 
praradimo problema. Neva mes 
esame Europos dalis, iš esmės 
nėra griekas emigruoti, nes iš-
važiuojame į tą pačią vieningą 
Europą“. Kur panaši argumen-
tacija jau buvo girdėta?

Tad, kuo daugiau žiūriu 
į Lenkiją, kuri visų pirma 
kelia savo, o ne kažkieno kito 
interesus, plėtoja gamybą (juk 
pažiūrėkit – jei prekė parduo-
tuvėje ne kiniška, tai lenkiška), 
o taip pat Čekiją, kuri taip pat 
savęs neužmiršo, tuo labiau 
suprantu, jog ne visos valstybės 
globalizacijoje pražus. 

...Neoficialiomis žinio-
mis, nuolatinių gyventojų 
šalyje nebėra net dviejų 
milijonų...

Jos motinėlė Ona Juškaitė kilusi 
iš Butėnų kaimo. Atitekėjo ji už ne-
blogo žmogaus, nemenko ūkininko 
Mataušo Pilkausko į Gykius. Gal 
ir laiminga buvo, matėsi neblogai 
gyveno. Visko turėję, visko užte-
kę, sveiki ir linksmi visi buvę. Nuo 

Linksmoji siuvėja iš Liepų gatvelės
Nedidelė, ypatinga šypsena, gal pati linksmiausia iš visų svėdasiškių Vitolda Neniškienė, jos sma-

gus kalbėjimas, smagus gyvenimas, gebėjimas saugoti sveikatą, net šiuolaikiškai lengvai maitintis, 
visokius negalavimus nugalėti, višteles prižiūrėti, bulves auginti ir smagiai ką patyrus papasakoti. 
Humoro jausmo nestokojanti moteris net apie patirtus gyvenime vargus su šypsena pasakojo... Po-
kalbiui net kelių valandų prireikę...

Smagioji siuvėja Vitolda Neniškienė iš Liepų gatvės Svėdasuose, linksmai šypsosi, prie senosios 
siuvimo mašinos „Singer“ prisėda, ir suvokia, kad palengva gyvenimo šimtan žengia.

mažens prie darbų, visko išmoku-
si, viską gebėjusi net ir austi nuos-
tabiausius audeklus, puikiausius 
tautinius raštus aštuoniomis nyti-
mis išpinti. Tėveliai gi nusprendė 
siuvėja ją pamokyti. Susitarė su 
iš Petrapilio sugrįžusiu, nepeik-

tinu siuvėju Laučiumi, kuris pui-
kiausiai siuvo, visiems įtiko ir dar 
kelis mokinius laikė - idant patys 
šio taip reikalingo amato išmoktų 
ir savo „meisteriui“ darbuotis pa-
gelbėtų. Trumpai pas tą, atrody-
tų, tingų mokytoją tepabuvo, mat 

greitai „pavasarininkai“ gimtuose 
Gykiuose kirpimo kursus surengė 
- puikiausiai išmokino ir pasiuvo 
paltą. Miestelin nuėjus pats Lau-
čius siuvinį apžiūrėjo, galvą pa-
kraipė ir pratarė, kad gerai, kad iš 
jos siuvėja busianti...

Tuo metu gi nudundėjo karas, 
tarsi ir užsibaigė linksmybės, o 
kiek jaunų vyrų į miškus išėjo - už 
tėvynę kovoti, kiek jų Sibiro tyruo-
se pražuvo. Sovietų valdžia įsiga-
lėjo, kolchozai vergovės pančiais 
supančiojo, į naują, sovietinę bau-
džiavą įstūmė. Brigadininkas, kaip 
nusigyvenusio dvaro prievaizdas, 
į darbus varė, o kaip nesinorėjo. 
Kaip pati juokais sako, kad ištekėti 
padėjo perspektyva - nebeiti rytoj 
nuo dalgės javų imti ir pėdų rišti. 
Nepaprastai tie sunkiausi darbai 
svetimiems ir už dyką buvo pabo-
dę. 

Ištekėjo už gerokai vyresnio 
miestelėno Broniaus Neniškio, kad 
aiškiau būtų dar ir Bulbiene aplin-
kinių vadinamo. Nei kiek jis nese-
nas, geras vyras buvęs. Apsigyvenę 
naujoje troboje, pačiame miestely-
je - viskas vyro darbu, sumanumu, 
rūpestingumu uždirbta ir padaryta. 
Veikiai vienas po kito gimė trys 
berniukai. Ji galėjo siūti, nereikėjo 
niekur eiti, niekur vergauti, stum-
domai būti. Sekėsi, darbo netrūko, 
gyveno meilėje ir pilnatvėje, bet 
nelaimė atslinko. Vyras staiga pa-
sijuto prastai, vis dar norėjo stogą 
dengti užbaigti, nors ir kentėda-
mas. Ligos būta mirtinos. Didžiu 
skausmu pažymėta su didžiu bū-
riu artimų ir tolimesnių nulydė-
jo į Svėdasų kapines, o mažasis 
berniukas Osvaldas dar į mokyklą 
nėjo. Išmintingai ir garbingai juos 
augino, mokė, mokyklon ir į aukš-
tesnius mokslus leido, vėliau gyve-
nime kurtis padėjo...

Nenumalšinamo džiaugsmo su-
gauta sviedė ant stalo mažą kny-

gelę. „Čia, čia viskas surašyta, 
kiek kada siuvau, kiek paėmiau ir 
kiek kam daviau... Tai gal neprasta 
siuvėja buvau...“ – sako. Ggera su 
ja kalbėtis, laikas kaip mat prabė-
ga.... 

Kalbėdama apie nūdieną pokalbį 
kreipia apie maistą. Šiaip tai ji ir 
sveikos mitybos principus supran-
ta, žino, kad tokio amžiaus žmogui 
nereikia mėsų ir kitokių sunkiai 
skilvyje virškinamų gardėsių prisi-
kirsti. Tad verdasi košes visokias, 
net sveikuoliškas - iš moliūgų. Jau 
nebesiuvanti, bet gi laikanti pulką 
vištelių, kurios tarsi ir pakviečia 
kasryt laiku atsikelti, kuomet pa-
vasaris ateina susirūpina daržu, 
visuomet pasodina nemažą lauke-
lį bulvių. Mamos bulvių sodinti ir 
nukasti visuomet atvažiuoja ir jau-
nylis sūnus Osvaldas. Jis Telšiuose 
gyvena - skulptorius, akademijos 
dėstytojas, nuo mažų dienų moti-
nai nerimaujant, bet visgi leistas 
mokytis į Čiurlionio dailės moky-
klą - internatą Vilniuje. 

Prisimena senoji, kad kadaise 
tėviškėje tėvelis imdavo laikraštį 
„Mūsų Laikraštis“, mama išsirašy-
davo „Žvaigždę“, o vėliau ir ausi-
nę radiją įsitaisė...  Dabar gi radijo 
imtuvas - tamsiu korpusu, nedi-
dukas arčiausiai pastatytas, nuolat 
klausosi, ypač „Marijos radijo“, 
kurios besiklausydama jaučiasi ge-
riau negu bažnyčioj...  Tikinti, ži-
nanti, kad tai ne koks pramanas, ne 
koks komunizmas, apie kurį šitiek 
metų triūbavo, o dabar prapuolė ir 
niekas jo nebemini. Stebisi, kad 
dabar tokie laikai atėjo - vos tik 
kas kur, tuoj visas pasaulis sužino. 
O miestelio naujienos, tai vis apie 
mirusius, bet jai tai neįdomu, vis 
laukianti žinios, kad kas gimė. O 
pati va neprarasdama linksmumo 
jau 96 - uosius „pėsčia eina ...“

-ANYKŠTA



  
2016 m. rugpjūčio 20 d.PRUSTO KLAUSIMYNAS

Prenumeruokite 

„Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g. 29), 

 pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose,  

www.anyksta.lt ir 
www.prenumerata.lt

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos 

išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 

3 mėn. 5mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 30.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00 25.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 20.00
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„Aukštaitiškas formatas“
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- Kas jums yra laimė? 
- Laimė – tai, kai Anykščiai pil-

ni turistų iš Rygos, o kainos vis dar 
Kavarsko.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Prisikels Brazauskas ir visą Lie-

tuvą apstatys valdovų rūmais.

- Jūsų charakterio bruožas, ku-
ris jums labiausiai nepatinka? 

- Kuklumas.

 - Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

-  Per didelė alga.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Sigmund Freud dėl jo frazės 

„Kartais cigaras yra tik cigaras“ ir 
mero patarėju dėl frazės „Kartais 
sankryža yra ne tik sankryža“.

- Didžiausias iššūkis?
- Suprasti, kodėl Anykščių „Ma-

ximoje“ alkoholio skyrius yra an-

„Anykščių trolis“ svajoja būti gražus 
kaip Kristina Brazauskienė

Prusto klausimyną pateikėme internetiniam personažui, pasi-
vadinusiam „Anykščių trolis“. Taikliais ir sąmojingais „memais“ 
bei komentarais apie anykštėnišką gyvenimą išpopuliarėjęs, savo 
tikrąjį vardą slepiantis anykštėnas „Anykštai“ dėkojo už galimy-
bę patekti į laikraščio puslapius bei prisipažino, kad visuomet la-
biausiai traukia sugrįžti į gimtuosius Janydžius.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

trame aukšte.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Pailiustruosiu mėgstamu anek-
dotu. Plaukia čiukčių pora per eže-
rą, žmona irkluoja, čiukčia rūko. 
Atsakymas - irkluot bet kas gali, o 
aš mąstau, kaip gyvent reiks.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė? 

- Sąžiningumas – kartą biurokra-
tas draugui davė grąžos, kai kyšį 
padavė.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate? 

-Kai „Erdvėj“ padavėja paklau-
sia, ar skaniai pavalgiau. 

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje? 

- Į šį klausimą sunkiausia sudė-
lioti atsakymą. Kai turi nuostabias 
Radžio akis ir Brazausko figūrą – 

esi tobulas. Turbūt toks ir esu.

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Algis Ramanauskas Greitai – jo 

įkvėptas Landsbergis sugriovė ko-
lūkius ir mano močiutės šiltnamį.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė? 

- Perskaitęs daugiau literatūros 
nei „Maximos“ nuolaidų kuponai ir 
kad nebūtų visiški Naisiai galvoje.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Graži, kukli ir turi nekilnojamo-
jo turto.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate? 

- Esi teisus abiem atvejais – kai 
galvoji, kad gali ir kai galvoji, kad 
negali. 

- Ką gyvenime labiausiai myli-
te?

- Svetimus pinigus, nes savų ne-
turiu.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Jaunystėje - festivalyje „Jonka 
Outside“, Kalvarijų 49-12, Vilnius. 
Ši kultūros terpė įtraukia jaunus 
žmones į politikos ir gyvenimo 
svaigulio sūkurį.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti? 

- Būti gražus kaip Kristina Bra-
zauskienė. 

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų? 

- Antsvoris.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas? 

- Esu surietęs ožį į ragą.

- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti? 

- Keliautojo Marco Polo – kelio-
nės ir naujų žinių troškimas suka šį 
pasaulį į priekį. 

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi? 

- Visuomet traukia į gimtuosius 
Janydžius. Ten ir derliai geresni, ir 
žmonės šiltesni, kai išgeria.

- Brangiausias turtas?
 - VW Golf 1989m., nedraustas.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Momentas, kai stovi ilgoje Ma-
ximos eilėje, o pikta pensininkė su 
ūsais baksi tau pilvu į nugarą. Kur ji 
skuba - Lietuva jau nepriklausoma.

- Jūsų svajonių profesija?
- Siauruko mašinistas – važiuoji 

kartą per savaitę, o algą gauni už 
visą.

- Geriausia jūsų būdo savybė? 
- Dabartinis sociumas reikalauja 

būti socialiai aktyviam, daug kuo 
domėtis ir aktyviai reikšti poziciją. 
Tikiu, esu šio laikmečio žmogus.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Svarbiausia yra nuoširdumas ir 
partnerės turtas (nuo 50 000 eurų).

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- G.Orwell – geriausia, ką ši pla-

neta mums padovanojo. A.Burgess, 
Oscar Wilde, H.Radauskas – žodžio 
kalvis, Škėma. Patinka Kurt Won-
negut, Tomo Sinickio poezija.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas? 

- Tralfamadoras iš „Zergo plane-
tos“ (K.Wonnegut). O gyvena mano 
galvoje Liudas Vasaris iš „Altorių 
šešėly“ – kažkada senelis labai no-
rėjo, kad būčiau kunigu. 

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Partizanas Juozas Lukša – Dau-
mantas. Tai bičas, kuris keliskart 
prasilaužė pro SSRS sieną į vakarus 
ir keliskart grįžo, ten palikęs savo 
jauną žmoną. Grįžo žinodamas, kad 
mirs. Tai mūsų visų legenda, reik 
tikėtis, įkvepianti ir mus išdidžiai 
pakelti galvas.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt 
pavadinti savo herojais? 

- Herojizmas – gana nuvertėjęs 
žodis šiuo metu. Didžiausi mano 
herojai – seni kaimo žmonės, atla-
paširdžiai, besišypsantys ir žinan-
tys, kad niekad geriau dar mūsų 
tauta negyveno.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka? 

- Myžtautas, Būtigeidis ir AMB.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Galiu toleruoti rasę, pažiūras ir 
net moteris, bet ne žmones, valgan-
čius grikių košę su spirgais. Gamto-
je to nėra. Tai mūsų bočių paveldo 
išniekinimas.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate? 

- Apmaudu, kad daina „Juoda or-
chidėja“ negiedama per kiekvieno 
garbingo piliečio šermenis. Ši daina 
atspindi, kiek nedaug pažengėme 
po to, kai išlipome iš medžio.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Kaip Radžis – koncerto metu 

užmėtytas supuvusiais pomidorais 
kokiam nors nedideliam Žemaitijos 
kaime. Žvaigždės likimas – mano 
svajonė.

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Mano gyvenimo moto yra klau-

simas: Ar stiprus kaip meška kūdi-
kis įveiktų mešką?

Savo tikrąjį veidą slepiantis „Anykščių trolis“ redakcijai atsiun-
tė tik tokią savo fotografiją.
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Anykščių mieste, Jurzdike, so-
dybą turėjęs V. V. Landsbergis ją 
pardavė ir nusipirko kadaise gar-
saus Lietuvos režisieriaus, ne vie-
ną filmą kūrusio Anykščių krašte 
Gyčio Lukšo, po to dailininkų Do-
vydėnų šeimos turėtą sodybą netoli 
Andrioniškio, prie Šventosios. Pa-
sak naujojo sodybos šeimininko, 
jam ši sodyba buvo savotiškas at-
radimas ir tarsi Dievo dovana, nes 
sodybą ir jos aplinką gaubia pir-
mapradės gamtos aura bylojanti, 
kad, galbūt, šiose neįžengiamose 
vietose ilgiausiai išsilaikė žyniai, 
kuriuos surasdavo tie, kam reikėję, 
o priešai garmėdavę į liūnus. Be 
to, vieta susijusi su kinu. „Buvę 
sodybos šeimininkai ja džiaugėsi, 
tačiau vyrui išėjus Anapilin, li-
kusi našlė prasitarė, kad sodybos 
nenorinti parduoti bet kam, - sakė 
V. V. Landsbergis. – Nupirkau ją. 
Iš Anykščių galutinai dar nespėjau 
išsikraustyti. Ir čia toks netikėtas 
pasiūlymas – sodyboje įkurdinti 
Žmonių inkilų dirbtuves. Man tai 
buvo įdomu, kita vertus, apie kaž-
ką panašaus galvojau“. 

Žmonių inkilų idėjos autorė 
jauna architektė G. Bardauskaitė 

„Inkilo reikia paukščiui, kuris 
gyvena žmoguje“

studijuodama Švedijoje dalyvavo 
panašiose dirbtuvėse Norvegijoje 
už poliarinio rato, kur įvairių Euro-
pos tautų menininkai ir architektai 
statė klajoklių miestą ant užšalusio 
ežero. Architektė užsikrėtė idėja 
kurti gamtoje ir jai su bendramin-
čiais pavyko panašias dirbtuves or-
ganizuoti Anykščių krašte. Pasak 
G. Bardauskaitės, projekto tema 
buvo žmogaus inkilai, meditacinės 
pastogės miške. „Daugelis miesto 
žmonių gyvena įsisukę rutinoje ir 
neturi kada atsitraukti, peržiūrėti 
savo tikslų, svajonių. Patys esame 
šiek tiek linkę į įvairias dvasines 
praktikas ir žinome, kaip „pa-
krauna“ netrukdomas pabuvimas 
gamtoje“, - sakė viena iš dirbtu-
vių organizatorių G. Bardauskaitė, 
pabrėždama, kad žmonių inkilai 
buvo kuriami natūralioje gamtoje, 
siekiant, kad žmogui juose būtų 
natūralu ir gera.    

Žmonių inkilus, savotiškas gam-
tos šventyklas, Šventosios senva-
gės liūnų apsuptoje sodyboje kūrė 
tarptautinė architektų ir savanorių 
komanda, apsigyvenusi tipiuose 
(į vigvamus panašios indėniškos 
palapinės). Pavyzdžiui, įgyven-
dinti suomio architekto Marko 

Cacagrande projektą prireikė apie 
3 kilometrų lininių virvių, kurias 
nupirkti pavyko Žemaitijoje. Jos 
beveik iki dešimties metrų aukščio 
apvijo septynias pušis, sudaryda-
mos meditacinę erdvę natūraliame 
miške. 

Kituose inkiluose dominuo-
ja medis. Norvego Hans – Petter 
Bjoknadal projekte „Žilvino sala“ 
pastatytos 3 į neįžengiamą Šven-

tosios senvagės liūną atsuktos ste-
byklos tarsi atitvertos nuo išorinio 
pasaulio, paliekančios ant suoliuko 
sėdinčią porą vienumoje akis į akį 
su pirmaprade gamta. 

Esto Vilen Kunnapu „Paukščių 
šventykla“ į ją užlipusį pakylės 
virš Šventosios slėnio. Šio bene di-
džiausio ir įspūdingiausio žmonių 
inkilo autorius pastebėjo jaučiantis 
ypatingą vietovės aurą, pozityvią 
energiją. „Jaučiu ypatingą šios 
vietovės aurą, pozityvią energiją, 
- sakė garsus estų architektas „Ra-
dissson“ viešbučio, metodistinės 
cerkvės, „Swed“ banko pastato, 
originalaus įvijo gyvenamo namo 
ir kitų unikalių, Taline įgyvendintų 
projektų autorius. - Esu nustebin-
tas dirbtuvėse susirinkusių žmonių 
minčių laisve, dainom, tradicijom, 
iš jų sklindančia šviesa. Čia pasi-
jutau laisvas kaip indėnas“. Beje, 
estas buvo medžių lajų take ir pa-
reiškė, kad tai šedevras. 

Miškų apsuptyje, po atviru dan-
gumi, vyko savotiškos, neįprastos 
valgio gaminimo ir kitos gana įdo-
mios stovyklos gyvenimo apeigos. 

Vakarais – neeiliniai koncertai ir 
filmų peržiūros.

Vieną vakarą stovykloje lankėsi 
ir su inkilų kūrėjais bendravo, o 
vakare koncertavo, sodybos ir sto-
vyklos šeimininko tėtis, politikas, 
profesorius Vytautas Landsbergis 
ir mama, iš Anykščių krašto kilusi 
pianistė Gražina Ručytė – Lands-
bergiene. 

Per paskutinius stovyklos pietus 
didžiajame tipyje sodybos šeimi-
ninkas V. V. Landsbergis dėkojo 
dirbtuvių dalyviams ir sakė, kad 
tai, ką jis manė padarysiąs per me-
tus ar kelis, išsipildė per savaitę. 
Šventosios senvagės liūnų apsup-
tos sodybos viziją jis prilygino gar-
siąjai Orvydų sodybai Žemaitijoje, 
apie kurią jis kūrė filmą. Pasak jo, į 
dirbtuves susirinko dvasiškai vieni 
kitiems artimi žmonės, kurie tarsi 
Orvydo minėta „Baltųjų brolių ir 
seserų brolija“ mąsto apie tai, ko-
kie laikai ateina ir kaip tuose lai-
kuose reikia būt... 

Sodybos šeimininkas žmonių in-
kilų kūrėjus kvietė rinktis kitąmet 
per Jonines.

Žmonių inkilų dirbtuvių stovykla.
Autoriaus nuotr.

Viena iš žmonių inkilų dirbtuvių organizatorių 
architektė Guoda Bardauskaitė.

Architektas iš Talino Vilen Kunnapu džiaugėsi 
vietovės aura.

Sūnaus sodybą aplankė tėvai, garsūs Lietuvos žmonės Vytautas 
Landsbergis ir iš Anykščių krašto kilusi Gražina Ručytė - Lands-
bergienė. 

Pietūs prie lauželio didžiajame tipyje.   

„Pušų šventykla“. Aut. Marko Cacagrande.„Žilvino salos“ fragmentas. Aut. Hans - Petter 
Bjoknadal.

(Atkelta iš 1 p.)
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pirmadienis 2016 08 22

sekmadienis 2016 08 21 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno nuoty-
kiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Muzikinis projektas „Vario 
audra“.
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.50 „Puaro“. N-7
15.40 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.15 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama..
21.00 „Pučinis“. N-7
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Pasaulio dokumentika 
(k).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Pasaulio dokumentika 
(k).
0.35 „Puaro“ (k). N-7

6.30 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Rožinė pantera“.
9.50 „Trys nindzės imasi veikti“. 
N-7
11.30 „Artūras ir minimukai“.
13.25 „Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis“ (k).
15.05 „Nortas“.
16.45 „Nuotykiai su Diku ir 
Džeine“ (k). N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 
20.35 „Operacija „Anekdotai“ ir 
kiti balandžio 1-osios nuotykiai“. 
22.55 „Troja“. N-14 
1.50 Rio 2016 Olimpinės vasa-
ros žaidynės. Uždarymo cere-
monija. 

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Praimas“. 
N-7 
7.30 „Nindžago. Spinjitzu meis-
trai“. N-7 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai“. N-7 
10.35 „Karštos galvos! 2“. N-7 
12.10 „Spąstai tėvams 3“.
14.05 „Undinė“.
16.10 „Ekstrasensai tiria“. N-7 
17.20 Rio 2016. Olimpinis krep-
šinio turnyras. Rungtynės dėl 3 
vietos. 
19.20 TV3 žinios.
20.00 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7 
21.30 Speciali laida Rio 2016. 
21.35 Olimpinis krepšinio turny-
ras. Rungtynės dėl 1 vietos. 
23.45 „Arvydas Sabonis. 11“.

6.00 Pasaulio profesionalų imty-

nės. N-7
7.00 Savaitės kriminalai (k). 
7.30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. II etapas (k). 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Viena už visus“. N-7
10.05 Beatos virtuvė. 
11.00 „BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi“. N-7
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
13.30 Už vaikystę (k). 
14.00 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
16.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.50 „44-as skyrius“. N-7
18.50 Pričiupom! (k). N-7
19.15 „Tėčio dienos stovykla“.
21.00 „Sostų karai“. N-14
23.05 „Užgavėnės Naujajame 
Orleane“. S
0.35 „Laikrodinis mechanizmas“ 
(k). N-14

6.50 „Būrėja“ (k).
8.00 „Sodininkų pasaulis“ (k).
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“.
12.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
13.00 „Didelės svajonės, mažos 
erdvės“.
14.05 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 „Anželika ir karalius“. N-7
19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Romi mirtis“. 
N-7
22.45 „Devyniolikta žmona“. 
0.20 „Dalida“ (k). N-7

2.15 „Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?“ (k). N-7 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).
7.50 Muzikos talentų lyga. 
9.40 25-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“ (k). 
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk. 
11.45 Kelias į namus (k).
12.15 ORA ET LABORA. 
12.45 XIV tarptautinis festivalis 
„Operetė Kauno pilyje 2015“.
15.30 Karinės paslaptys. 
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
16.45 „Okupacija“.
17.45 Žinios (k).
18.00 „Badas“.
18.50 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
19.40 Žolinė. 2000 m. (k).
20.10 Mūsų dienos - kaip šven-
tė..
21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Aš - laidos vedėjas. 
23.45 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“.
0.30 LRT OPUS ORE. 
1.30 „Badas“ (k).
2.20 Muzika gyvai (k). 
3.45 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k).
4.10 LRT Kultūros akademija 
(k).
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk (k).
5.30 Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė. 

6.30 Apie žūklę. 
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 „Penktoji pavara“ (k).
8.20 KK2 (k). N-7
10.30 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7
19.30 Penktoji pavara. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Susitikimas su trečiąja 
lytimi“.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
23.20 Nuo... Iki... (k). 
0.10 Penktoji pavara (k).
1.00 Ne vienas kelyje (k). 

6.50 Bearas Gryllsas. Išlikimas. 
N-7
7.50 Aukščiausia pavara. Nuo A 
iki Z (1). N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Dalykai, kuriuos verta iš-
mėginti. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7
12.00 Ekstremali žvejyba. N-7
12.30 Bearas Gryllsas. Išlikimas. 
N-7
13.30 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 Dalykai, kuriuos verta iš-
mėginti. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14 
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Nakties TOP. Vasara. 
N-14 
23.30 „Vikingai“. N-14 
0.30 Rizikingiausi policijos dar-
bo epizodai. N-14

6.00 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Futbolas. Rungtynės dėl 
bronzos. 
8.00 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Futbolas. Rungtynės dėl 
aukso. 
10.00 Olimpinių žaidynių karš-
tligė. 
10.15 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Šiuolaikinė penkiakovė. 
Plaukimas. Vyrai. Dalyvauja J. 
Kinderis. 
10.55 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Šiuolaikinė penkiakovė. 
Jojimas. Vyrai. Dalyvauja J. 
Kinderis.
11.55 Rio olimpinės žaidy-
nės 2016. Šiuolaikinė penkia-
kovė. Bėgimas ir šaudymas. 
Kombinuota rungtis. Vyrai. 
Dalyvauja J. Kinderis. 
12.40 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Lengvoji atletika. Šuoliai 
į aukštį. Bėgimas (800 m.). 
Moterys. Finalai. 
14.00 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Šuoliai į vandenį. Nuo 10 
m. platformos. Vyrai. Pusfinaliai. 
15.25 Rio olimpinės žaidy-
nės 2016. Lengvoji atletika. 
Maratonas. Vyrai. Dalyvauja R. 
Kančys, V. Dopolskas.
Intarpuose - Tinklinis. Vyrai. 
Finalas.
18.15 Olimpinių žaidynių karš-
tligė. 
18.30 Žinios.
19.00 Olimpinių žaidynių karš-
tligė. 
19.15 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Tinklinis. Vyrai. Finalas.
Intarpuose - Boksas. Moterys (75 
kg.). Vyrai (52 kg. 64 kg. 91 kg.). 
Finalai.
22.00 Rio olimpinės žaidynės 
2016. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05  Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“ 
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 Mūsų gyvūnai. 
12.15 Savaitė (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.15 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“. 
N-7
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Aktualus interviu.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios. 
22.15 „Įvykis“. N-14
23.30 Trumposios žinios. 
23.35 „Purvini žaidimai“. N-14
1.15 Stilius. 
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).

6.30 „Didysis žvejys“.

7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.40 24 valandos (k). N-7
11.45 Bus visko. 
12.45 „Trejetas iš Rūgpienių 
kaimo“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Rio 2016 Olimpinės va-
saros žaidynės. Uždarymo cere-
monija. 
22.30 Žinios. 
23.15 „Mylimųjų žiedas“. N-14
1.20 „Judantis objektas“. N-7
2.10 „Visa menanti“. N-7.
2.55 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Nindžago. Spinjitzu meis-
trai“.
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
8.25 „Monsunas“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7 
11.35 „Kung Fu Panda“. N-7 
12.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“. N-7 
20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Kartą Romoje“. N-7 
0.15 „Kaulai“. N-7 
2.10 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 

6.35 Sveikatos ABC televitrina. 
7.00 „Nusikaltimo vieta Oilau. 
Trylikos griaučių paslaptis“ (k).
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. (k) 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 „Pragaras rojuje“. N-7
23.40 „Užgavėnės Naujajame 
Orleane“ (k). S

6.50 Didelės svajonės, mažos 
erdvės (k).
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.

8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.30 „Būrėja“ (k).
14.05 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“ (k).
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės V. Mirties varpas“. N-14
23.05 „Bėgantis laikas“. N-7
1.15 „Karadajus“. N-7
2.05 „Dvidešimt minučių“. N-7.
2.55 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k).
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 12“ 
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Mūsų miesteliai. 
Pajevonys. 1 d.
13.00 „Didysis Gregas 4“ (k). 
N-7
13.50 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas. 
14.00 „Kaip atsiranda daiktai 
12“.
14.25 Mokslo sriuba. 
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Mūsų kaimynai marsupi-

lamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.30 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Kultūrų kryžkelė (k).
18.00 Rusų gatvė. 
18.35 Kultūrų kryžkelė (k).
19.05 Septynios Kauno dienos.
19.35 Anapus čia ir dabar. 
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7
21.20 Euromaxx. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Ivon kvapas“ (k). N-14
0.00 ARTi. Peizažas. 
0.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).

6.00 Už vaikystę.
6.30 Tauro ragas. N-7
7.00 Pagalbos skambutis. N-7
8.00 Savaitės kriminalai. N-7 
8.30 Penktoji pavara (k). 
9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki....
11.15 Valanda su Rūta.
12.50 Už vaikystę (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7 
15.15 KK2. N-7
16.00 „Susitikimas su trečiąja 
lytimi“ (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7

9.00 Nuo amato iki verslo. 
9.30 „Kastlas“. N-7 
10.30 „CSI Majamis“. N-7 
11.30 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
12.30 „Naujokė“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 JJ show. Lietuva. N-14 
23.00 „Namas gatvės gale“. S
1.00 Comedy club. N-14 
1.55 „Naujokė“. N-7  

7.30 „Moterų daktaras“. N-7
9.30 „Pėdsakas“. N-7
10.30 „Delta“. N-7
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Mafijos kronikos“. N-14
0.45 „Delta“. N-7
1.45 Reporteris.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“.
9.40 „Lesė“. 
10.05 „Komisaras Reksas 15“ 
(k). N-7 
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“ (k).
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).
13.10 Istorijos detektyvai. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.15 „Nuo gamyklos konve-
jerio 1“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“. 
N-7
17.35 „Lūžis prie Baltijos“.
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų - 90 legen-
dų“. 
22.55 Trumposios žinios. HD.
23.00 „Visuomenės priešai“. 
N-14
1.15 Trumposios žinios. 
1.20 „Purvini žaidimai“ (k). 
N-14
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Istorijos detektyvai (k).

6.30 „Didysis žvejys“.

7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.45 Bus visko. 
12.45 „Atostogos Rūgpienių 
kaime“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 „Gyvenimo receptai 2“. 
N-7 
21.00 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.15 „Maksimali bausmė“. 
N-14
0.10 „Judantis objektas“. N-7
1.00 „Visa menanti“. N-7
1.45 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Slibinų dresuotojai“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Apgaulės meistrai“. 
N-7 
0.50 „Kaulai“. N-7 
1.40 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 
2.10 „Šėtonas manyje“. S
 

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.00 Farai. N-14.
21.30 „Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas“. N-14
23.05 „Pragaras rojuje“ (k). 
N-7
1.05 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7
1.55 „Gyvi numirėliai“. N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. 
N-7
13.30 „Būrėja“ (k).
14.05 „Šeštasis pojūtis‘. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės V. Žmogžudystė moky-
kloje“. N-14
23.05 „Bėgantis laikas“. N-7
1.35 „Karadajus“. N-7
2.25 „Dvidešimt minučių“. N-7
3.10 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai. 
6.45 Mūsų dienos - kaip šven-
tė (k).
8.15 „Okupacija“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Mūsų miesteliai. 
Pajevonys. 2 d. 
13.00 „Stirna“.
14.00 „Kaip atsiranda daiktai 
12“.
14.25 Mokslo sriuba. ž
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3“ (k).

15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 3“.
16.30 „Baltijos kelias“.
17.30 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus. 
19.25 „Įvykis“ (k). N-14
20.35 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7
21.20 Atspindžiai. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Žaibas - Dzūkijos le-
genda“.
0.00 Naktinis ekspresas. 
0.35 XX Pažaislio muzikos 
festivalis. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Karinės paslaptys (k).
4.00 Pažvelk į profesiją kitaip 
(k).
4.30 Bėdų turgus (k).
5.20 Panorama (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou. 
11.30 KK2 (k). N-7
12.20 Penktoji pavara (k).
13.10 „Susitikimas su trečiąja 
lytimi“ (k).
14.15 24 valandos. N-7
15.15 KK2. N-7 
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Viskas teisėta“. N-7 
8.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7

9.00 Tavo augintinis. 
9.30 „Kastlas“. N-7 
10.30 „CSI Majamis“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujokė“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Stokeriai“. N-14 
0.00 „6 kadrai“. N-7 
1.00 Comedy club. N-14 
1.55 „Naujokė“. N-7
 

6.35 Reporteris.
7.30 „Moterų daktaras“. N-7
9.30 „Pėdsakas“. N-7
10.30 „Delta“. N-7
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Atšilimas“. N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Mafijos kronikos“. N-14
0.45 „Delta“. N-7
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“ 
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“ (k).
12.15 Specialus tyrimas. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.15 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“ 
(k).
17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. 
22.55 Trumposios žinios. 
23.00 „Kietas faras“. N-7
1.00 Trumposios žinios. 
1.05 Specialus tyrimas (k).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai (k).

6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.45 Bus visko.
12.45 „Mažylis ir Karlsonas“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 „Gyvenimo receptai 2“. 
21.00 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.15 „Tamsos pakraštys“. 
0.35 „Judantis objektas“. N-7
1.25 „Visa menanti“. N-7
2.10 „Grubus žaidimas“. N-14

6.25 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto. 
22.30 „Vaizduotės žaidimas“. 

N-14 
0.55 „Kaulai“. N-7 
1.45 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14
 

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. 
21.00 „Pavariau“. N-7
21.30 „Mergina iš Džersio“. 
23.35 „Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas“ (k). N-14
1.10 Mistinės istorijos (k). N-7 
2.00 „Gyvi numirėliai“. N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas namie šeiminin-
kas?“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7

11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės XII. Paslaptys ir šnipai“. 
N-14.
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7
1.30 „Karadajus“. N-7
2.20 „Dvidešimt minučių“. N-7
3.10 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7
3.55 „Midsomerio žmogžudys-
tės V. Žmogžudystė mokykloje“ 
(k). N-14
5.35 „Vedęs ir turi vaikų“ (k). 
N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Kasdienybės aitvarai. 
6.45 Duokim garo! 
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 12“ 
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Mūsų miesteliai. Smilgiai. 
1 d.
13.00 „Kolumbijoje tvoros ne-
žydi“.
13.50 ...formatas. Poetė Violeta 
Palčinskaitė. 
14.00 „Kaip atsiranda daiktai 
12“.
14.25 Mokslo sriuba. 
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Mūsų kaimynai marsu-

pilamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 3“.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
17.55 Legendos. 
18.45 Klauskite daktaro. 
19.35 Prisiminkime. Aktorius 
Rolandas Butkevičius.
19.45 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7
21.20 Kelias į namus. Nijolė 
Narmontaitė. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Mergaitė su apelsinais“. 
N-14
23.50 Naktinis ekspresas. 
0.25 Pokrovskije kolokola 2014. 
Jono Jurkūno „Iš šio miesto“.
1.15 Laba diena, Lietuva (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7
12.20 Nuo... Iki... (k).
13.15 24 valandos. N-7
15.15 KK2. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).

 
7.00 „Viskas teisėta“. N-7 
8.00 „112. Ekstremali pagalba“. 
N-7
9.00 „6 kadrai“. N-7 
9.30 „Kastlas“. N-7 
10.30 „CSI Majamis“. N-7 

11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujokė“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 Lietuvos futbolo rung-
tynės. Klaipėdos „Atlantas“ – 
Marijampolės „Sūduva“.
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
atrankos rungtynės. 
23.40 „D’Artanjanas ir trys 
muškietininkai“. N-14 
1.35 „Naujokė“. N-7

6.35 Reporteris.
7.30 „Moterų daktaras“. N-7
9.30 „Pėdsakas“. N-7
10.30 „Delta“. N-7
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Atšilimas“. N-7
21.30 Mafijos kronikos. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7
0.45 „Delta“. N-7
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai. 
2.35 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“. 
9.40 „Lesė“. 
10.05 „Komisaras Reksas 15“ 
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“ (k).
12.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.15 „Nuo gamyklos konve-
jerio 1“.
16.45 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt. HD.
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“.
22.05 Trumposios žinios. 
22.10 „Diplomatija“. N-7
23.35 Trumposios žinios. 
23.40 „Žaibas - Dzūkijos le-
genda“. 
1.00 „Kietas faras“ (k). N-7

 
6.30 „Didysis žvejys“.

7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.45 Bus visko. 
12.45 „Žiema Rūgpienių kai-
me“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.15 „Prisiminti pavojinga“. 
N-14
0.35 „Judantis objektas“. N-7

6.25 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7. 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Nutildyti šauklį“. N-14 

0.50 „Kaulai“. N-7 
1.40 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14
 

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Paskutinis kartas“. 
N-14
23.20 „Mergina iš Džersio“ (k). 
N-7
1.15 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7
2.00 „Gyvi numirėliai“. N-14
2.45 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“ (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas namie šeiminin-
kas?“.

8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. 
N-7
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas. 
Atspalvis“. N-7
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.00 „Su kuo, po galais, aš su-
situokiau?“ N-7 
1.00 „Karadajus“. N-7
1.45 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.35 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai. 
6.45 Duokim garo! 
8.15 „Šokių akademija 3“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 
12“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Mūsų miesteliai. 
Smilgiai. 2 d. 
13.00 Teatras. 
13.50 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras. 
14.00 „Kaip atsiranda daiktai 
12“.
14.25 Mokslo sriuba. 

14.45 „Naisių vasara“. 
15.10 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 3“.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
17.55 Legendos. 
18.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.40 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7
21.20 IQ presingas. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Amerikoniškoji trage-
dija“.
0.45 Naktinis ekspresas. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou. 
11.30 KK2 (k). N-7
12.15 Už vaikystę (k). 
12.45 Valanda su Rūta (k). 
14.15 24 valandos. N-7
15.10 Bus visko. 
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Viskas teisėta“. N-7 
8.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 „Kastlas“. N-7 
10.30 „CSI Majamis“. N-7 

11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujokė“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Rydiko kronikos“. N-14 
0.20 „6 kadrai“. N-7 
1.00 Comedy club. N-14
1.55 „Naujokė“. N-7

6.35 Reporteris.
7.30 „Moterų daktaras“. N-7
9.30 „Pėdsakas“. N-7
10.30 „Delta“. N-7
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Atšilimas“. N-7
21.30 Kortų kova.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. N-7
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai. 
2.35 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3“. 
9.40 „Lesė“. 
10.05 „Komisaras Reksas 15“ 
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 „Nuo gamyklos konveje-
rio 1“ (k).
12.15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.15 Mūsų gyvūnai. 
16.45 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Trumposios žinios. 
22.45 „Kaip išmatuoti pasaulį“. 
N-14
0.45 Trumposios žinios. 
0.50 „Badas“.
1.45 Klausimėlis.lt (k).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT 90-mečiui skirtas 

projektas „90 dainų - 90 legen-
dų“ (k). 

6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.45 Bus visko. 
12.45 „Senelis Šaltis ir vasa-
ra“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje“. N-7
21.10 „Neprilygstamasis“. N-7
23.00 „Tikras teisingumas. 
Mirtina sankryža“. N-14
0.40 „Tamsos pakraštys“ (k). 
N-14

6.25 „Monsunas“. N-7 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30  TV3 žinios. 
19.30 „Kaip prisijaukinti slibi-
ną“. N-7 

21.20 „Paskutinis tamplie-
rius“. 
1.00 „Visai ne mergišius“. 
 

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Laukinis“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7
21.30 „Bebaimis vairuotojas 
Dekeris“. N-7
23.35 „Paskutinis kartas“ (k). 
N-14 
1.20 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7
2.05 „Gyvi numirėliai“. N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas namie šeiminin-
kas?“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“. 
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. 

N-7
13.30 „Būrėja“. 
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Nusikaltimas“. N-14
23.15 „Mano nuostabios 
žvaigždės“. N-7
0.50 „Karadajus“. N-7
1.40 „Mentalistas“ (k). N-7
2.25 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7
3.10 „Nebylus liudijimas“ (k). 
N-7
5.00 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Gustavo enciklopedija. 
6.30 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“ (k).
8.20 „Šokių akademija 3“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 
12“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.15 Vokalinės muzi-
kos koncertas pasauliniams 
Shakespeare’o metams. 
13.30 VU studentų roko ope-
ra. 
14.40 Atspindžiai (k).
15.10 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 3“.
16.30 Konkursas „Dainų dai-
nelė 2016“.

18.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.00 Muzika gyvai. 
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k0. 
N-7
21.20 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Diplomatija“ (k). N-7
0.00 Naktinis ekspresas. 
0.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Legendos (k).
4.05 Kelias į namus. Nijolė 
Narmontaitė (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Penktoji pavara (k). 
11.50 Beatos virtuvė. 
12.35 Nuo... Iki... (k). 
13.25 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
14.10 24 valandos. N-7
15.05 „Susitikimas su trečiąja 
lytimi“ (k). 
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena.
21.00 Penktoji pavara (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Havajai 5.0“. N-7 
8.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7
9.30 „Kastlas“. N-7 
10.30 „CSI Majamis“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujokė“. N-7 

13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „112. Ekstremali pagal-
ba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „Elementaru“. N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Bušido. KOK Pasaulio 
didžiojo prizo turnyras. N-14 
0.55 „Konanas barbaras“. 
N-14

6.35 Reporteris.
7.30 „Moterų daktaras“. N-7
9.30 „Pėdsakas“. N-7
10.30 „Delta“. N-7
12.40 „Miestelio patruliai“. N-7
13.40 „Inspektorius Mažylis“. 
N-7
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Kolonija“. S
1.05 „Laiminga pabaiga“. 
N-14
3.15 „Miestelio patruliai“. N-7
4.00 „Laiminga pabaiga“. 
N-14
6.00 „Jaunikliai“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. 
Meteliai. 1 d. 
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. 
13.50 „Šerloko Holmso nuo-
tykiai“. N-7
14.45 Sveikinimų koncer-
tas. 
16.00 Žinios.
16.12 Sveikinimų koncer-
tas. 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
19.00 Klausimėlis.lt
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Grupės „Pelenai“ jubi-
liejinis koncertas.
22.40 Trumposios žinios.
22.50 „Kirpėjos vyras“. 
N-14
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Pasaulio dokumentika 
(k).
2.10 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“ (k). N-7
3.05 Klausimėlis.lt. 
3.30 Emigrantai (k).
4.20 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“ (k).

6.30 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitė“
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Rožinė pantera“.
9.55 “Na, palauk!”
10.15 KINO PUSRYČIAI 
„Pūkuoti ir dantyti“.
12.00 „Linksmuolė Momo“.
13.45 Pričiupom!. N-7
14.45 „Policijos akademija 
7. Misija Maskvoje“ (k). N-7
16.30 „Gyvenimo šukės“. 
N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Įsivaizduok tai“.
21.40 „Bėgimas džiunglė-
se“. N-7
23.45 „Projektas X“. S
1.15 „Prisiminti pavojinga“ 
(k). N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
7.30 „Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“. N-7
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
9.00 „Kung Fu Panda“. N-7 
9.30 Mes pačios. Vasara.
10.00 „Urmu pigiau“. N-7
12.05 „Veiverlio pilies burti-
ninkai“. N-7 
14.00 „Mėnulio princesė“. 
N-7 
16.10 Ekstrasensai tiria. 
N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Karibų ratai. N-7 
20.30 „Karaliaus Tuto pra-
keiksmas“. N-7 
0.00 „Paranormalūs reiški-
niai 4“. S
1.40 „Choras. Koncertas“. 

6.25 Pričiupom! (k). N-7
6.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
7.40 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“ (k). N-7
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Pričiupom! (k). N-7
11.00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. III etapas. 
12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 
13.00 „Rapa Nujo paslap-
tys“.
14.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7
16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7
18.00 „44-as skyrius“. N-7
19.00 Už vaikystę. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
21.55 „Šešios kulkos“. N-14
0.10 „Velnio ašara“. N-14
1.45 „Gyvi numirėliai“ (k). 
N-14
3.15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (k). 
N-7
4.00 Muzikinė kaukė (k). 

6.50 „Akloji“ (k).
8.00 „Būrėja“ (k).
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – 
vanduo“.
12.00 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Viengungis“.

16.50 „Toledas‘. N-7
18.30 „Būrėja“.
19.00 „Inga Lindstrom. 
Juodoji gulbė“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta.
Sveikas atvykęs į Hamburgą“. 
N-14
22.50 „Dalida“. N-7
0.45 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ (k). N-7 
1.15 „Mano nuostabios 
žvaigždės“ (k). N-7
2.40 „Nusikaltimas“ (k). 
N-14
4.30 „Laukinė Afrika“ (k).
5.15 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ (k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus (subtitruo-
ta, k).
7.45 Didžioji Lietuva (k).
8.15 Duokim garo! 
9.45 Kultūrų kryžkelė. 
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias. 
11.15 LRT Kultūros akade-
mija. 
12.00 Linija, spalva, forma. 
12.45 „Amerikoniškoji trage-
dija“ (k).
15.00 Euromaxx (k).
15.30 „Tikri vyrai“.
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
16.45 „Tamsioji Adolfo 
Hitlerio charizma. Į pražūtį - 
kartu su milijonais“.
17.45 Žinios (k).
18.00 „Žaibas - Dzūkijos le-
genda“ (k).
19.30 ARTS21. 
20.00 Prisiminkime. Aktorius 
Rolandas Butkevičius (k).
20.10 Mūsų dienos - kaip 
šventė. 

21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“.
0.10 „Kaip išmatuoti pasau-
lį“ (k). N-14
2.10 Kelias į namus. Nijolė 
Narmontaitė (k).
2.40 Rusų gatvė (k).
3.15 Didžioji Lietuva (k).
3.45 ARTi (k).
4.15 Linija, spalva, forma 
(k).
5.00 ARTS21 (k).
5.30 Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
14.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Už vaikystę (k). 
15.30 KK2 (k). N-7
17.40 Dviračio šou (k). 
19.30 Valanda su Rūta (k). 
21.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Autopilotas. 
23.00 24 valandos (k). N-7
2.55 Bus visko (k). 
3.40 Valanda su Rūta (k). 
5.05 Ne vienas kelyje (k). 
5.30 Už vaikystę (k). 

6.30 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“. N-7
7.30 „Ledo kelias“. N-7
8.30 Ekstremali žvejyba. 
N-7 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo. 
10.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7 
12.00 Futbolo TV.
12.30 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas. N-7 

13.30 Jokių kliūčių! N-7 
14.30 Aukščiausia pavara. 
Nuo A iki Z. N-7
16.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Įsikūnijimas“. N-7 
22.15 TV3 žinios. 
23.15 „Legenda apie 
Heraklį“. N-7
1.05 „Rydiko kronikos“. 
N-14
 

6.50 „Vandenyno milžinai“. 
N-7
9.00 Auginantiems savo 
kraštą. 
9.30 „300 Lakes Rally 
2016“.
10.05 „Vandenyno milžinai“. 
N-7
11.15 „Vincentas“. N-7
13.00 Nuoga tiesa. N-7
14.55 „Ekspedicija „Vilkas““. 
N-7
16.00 Žinios.
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
16.50 „Paskutinis skambu-
tis“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Gamtos magija“.
19.00 „Visatos stebuklai“. 
N-7
20.00 Žinios.
20.30 Kartų kova. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Atšilimas“. N-7
1.20 Mafijos kronikos. N-14
2.20 „Vincentas“. N-7
3.30 „24/7“.
4.15 „Vandenyno milžinai“. 
N-7
5.55 „Vincentas“. N-7

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žo-
džius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

 (Atsakymas spausdinamas 14-ame “Anykštos” puslapyje). 
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Kas lemia priklausomybes

,,Priklausomybės yra labai indi-
vidualus dalykas.  Jei, pavyzdžiui, 
seneliai, tėvai nesaikingai vartojo 
alkoholį, jų vaikas irgi gali paveldėti 
priklausomybę. Tiesa, turiu apibrėžti 
žodį saikingas ir nesaikingas. Man, 
kaip medikui, saikinga alkoholio var-
tojimo norma laikomas standartinių 
alkoholio vienetų (SAV) per savaitę 
suvartojimas. Moterims ši norma – 
iki 14 SAV per savaitę, vyrams – iki 
21 SAV. 1 SAV atitinka 10 gramų eti-
lo spirito, arba 25 mililitrai degtinės, 
taurė vyno, skardinė alaus. 1 SAV 
atitinka 0,1 promilės alkoholio krau-
jyje. Toks kiekis alkoholio teoriškai 
iš organizmo turėtų pasišalinti per 
valandą, jei kepenys gerai skaido al-

Alkoholizmu suserga vienas iš šimto 
piktnaudžiaujančiųjų Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Alkoholis dažnai vadinamas mūsų tautos rykšte. Apie priklausomybę alkoholiui ,,Anykštai“ pa-
sakojo Anykščių psichikos sveikatos centro direktorius, psichiatras Audronis Gustas. ,,Alkoholizmu 
suserga 1 iš 500 nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Priklausomybės atsiradimą lemia trys 
pagrindiniai faktoriai – genetika, lytis ir amžius“, – sakė gydytojas.

koholį, bet praktiškai viskas priklau-
so nuo kepenų gaminamų fermentų 
aktyvumo, – sakė jau keturiasdešimt 
metų gydytoju dirbantis A. Gustas, - 
Be to, suvartojamas alkoholio kiekis 
sukuria žmogui tam tikrą imunitetą. 
Jei organizmas įpranta gauti tam tikrą 
normą alkoholio, žmogus lengviau 
jį pakelia. Taigi nėra ko didžiuotis 
sakant: ,,Išgėriau visą butelį ir man 
nieko“. Tai tik parodo, kad žmogus 
labai dažnai vartoja alkoholį.“

,,Kitas dalykas, lemiantis pri-
klausomybes – asmens amžius ir 
lytis. – A. Gustas sakė, jog kuo 
anksčiau pradedama nesaikingai 
vartoti alkoholį, tuo greičiau iš-
sivysto priklausomybė, - Jaunas 
žmogus gali pasidaryti priklauso-
mas labai greitai – per metus ar 

Anykščių psichikos sveikatos centro direktorius, psichiatras Audronis Gustas sako, jog nesutinka su 
teiginiu, kad tauta prasigėrė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

dvejus“. Dažnai spekuliuojama, ir 
nuomone, kad greičiau priklauso-
mos tampa moterys. Psichiatras tai 
patvirtino: ,,Moterys pripranta prie 
alkoholio gerokai greičiau. Yra 
įvairių teorijų, kodėl taip įvyksta. 
Man įtikinamiausia versija  - jog 
istoriškai vyrai dažniau vartodavo 
alkoholį, o moterys ne, todėl jų or-
ganizmai sunkiau jį skaido ir grei-
čiau išsivysto priklausomybė.“

Priklausomybės nuo alkoholio 
stadijos

,,Išskirčiau dvi priklausomybės 
nuo alkoholio stadijas – psicho-
loginę priklausomybę, o vėliau 
– biologinę priklausomybę“, – 
psichiatras sakė, kad pirmoji, psi-

chologinės priklausomybės nuo 
alkoholio stadija yra suformuotas 
įprotis. ,,Jei žmogus grįžta namo 
ir na, tarkim, kiekvieną vakarą 
išgeria žiūrėdamas televizorių, 
jam susiformuoja tam tikras pa-
pratimas. Išgerdamas jis atsipalai-
duoja, toks yra vakarinis ritualas, 
– pasakojo gydytojas, - Antroji, 
biologinės priklausomybės stadija 
jau visai kitokia – žmogaus orga-
nizmas elementariai įpranta prie 
padidėjusio alkoholio kiekio (šiek 
tiek alkoholio mūsų organizmuo-
se yra visada dėl kūne vykstančių 
biocheminių reakcijų) ir žmogus 
pradeda labai prastai jaustis fiziš-
kai“.

Priklausomybei išsivystyti, pa-
sak A. Gusto, reikia ne tiek ir daug 
laiko – vienam žmogui užtenka ne-
saikingai alkoholį vartoti vos dve-
jus metus, kitam – penkerius.

Statistika ir praktika skiriasi

,,Statistiškai mes, lietuviai, pir-
maujame alkoholio suvartojimo 
pagal kiekį sąrašuose. Bet negaliu 
sakyti, jog tauta yra prasigėrusi. 
Dirbu gydytoju jau 40 metų, bet 
nedrįsčiau teigti, kad nesaikingai 
vartojančių alkoholį žmonių dau-
gėja. Mano nuomone, jų kiekis 
išlieka stabilus“ – apie lietuvių ly-
deriavimą ne pačiuose maloniau-
siuose topuose kalbėjo A. Gustas. 

Kas yra ,,kodavimas“

Paklaustas apie priklausomybių 
gydymą ,,kodavimo“ metodu psi-
chiatras sakė, jog taip vadinamas 
psichoterapinis metodas, kai paci-
entui pačiam sutinkant į veną su-
leidžiamas antialkoholinis prepa-
ratas ir pacientui rekomenduojama 
nevartoti alkoholio bent 6 mėne-
sius. Šis medikamentas veikia tam 
tikrą laiką. Prie leidžiamų vaistų 
gydytojai rekomenduoja vartoti 
ir medikamentus nuo depresijos, 
nemigos, įtampos. ,,Šie medika-
mentai skiriami todėl, jog žmogus, 
staiga metęs su kompanija vartoti 
alkoholį, neretai praranda savo 
socialinius ryšius, draugų ratą ir 
dėl to gali pradėti blogai jaustis“, 
– apie gijimo nuo priklausomybės 
procesą pasakojo A. Gustas. 

Gausu vitaminų ir mineralų
Valgomieji grybai yra vertingas 

ir skanus maisto produktas. Pagal 
cheminę sudėtį ir baltymų kiekį 
jie artimi mėsai. Grybai yra mais-
tingi, turi B grupės, PP, C, A,D, U 
vitaminų, geležies, magnio, cinko, 
jodo, fosforo. Taip pat grybuose yra 
daug ląstelienos, kurios labai reikia 
žmogaus organizmui, juose gausu 
fermentų, gerinančių virškinimą ir 
medžiagų pasisavinimą. Grybuose 
daug baltymų – džiovinti baravykai 

Svarbu neprisirinkti grybų, kurie valgomi kartą gyvenime
Lietuvoje auga apie 400 rūšių valgomų grybų, bet vartotinų 

maistui yra tik apie 100 rūšių, kiti – menkaverčiai. Tradicinėje lie-
tuvių virtuvėje yra gausybė patiekalų, į kurių sudėtį įeina grybai. 
Tačiau užtenka vieno nuodingo grybo puode, kad apsinuodytų visa 
šeima ar draugai, kurie vaišinosi kartu. Jeigu grybo nepažįstate, 
geriau jo ir neimkite. Rinkite tik gerai pažįstamus grybus.

turi daugiau baltymų negu duona, 
kruopos, jautiena.

Taip pat juose daug vandens net 
– 84-95 proc. baltymų, mineralinių 
medžiagų, organinių rūgščių, todėl 
jie lengvai pažeidžiami pelėsių, ler-
vų bei bakterijų.

Lengvai supainiojami
Dažniausiai apsinuodijama nuo-

dingąjį grybą supainiojus su valgo-
muoju. Smailiakepurė (blyškioji) 
musmirė supainiojama su pievagry-
biu, žalsvoji - su ūmėde ar žaliuoke. 

Apsinuodijimas grybais dažniausiai 
nustatomas, atsižvelgiant į vyrau-
jančius simptomus ir slaptojo lai-
kotarpio trukmę (laiką nuo grybų 
valgymo, per kurį atsiranda pirmieji 
apsinuodijimo simptomai). Apsinuo-
dijimo požymių atsiradus vėliau kaip 
po 6 val. (ilgas slaptasis laikotarpis), 
galima įtarti, kad apsinuodijimas yra 
sunkus ir gyvybei pavojingas. Trum-
pas slaptasis laikotarpis, kai apsinuo-
dijimo požymių atsiranda anksčiau 
kaip po 6 val. valgio. Visais atvejais 
grybais apsinuodijęs žmogus turi 
kuo greičiau patekti į ligoninę.

 Kaip atpažinti apsinuodijimą 
grybais?

Valgyta grybų 1-2 parų laikotar-
piu. Simptomai įvairūs (priklauso 
nuo grybo rūšies), tačiau gali būti: 
pykinimas ir vėmimas, smarkus 

vandeningas viduriavimas, pilvo 
skausmas, mieguistumas, galvos 
svaigimas, koordinacijos sutrikimas, 
traukuliai, ašarojimas, gausus pra-
kaitavimas.

 Pirmoji pagalba
Jei apsinuodijęs žmogus sąmonin-

gas, paklauskite, ko, kiek ir kada jis 
valgė. Jei simptomų atsirado po trum-
pojo slaptojo laikotarpio (žmogus ką 
tik valgė grybų), sąmoningam žmo-
gui galima sukelti vėmimą ir tik pas-
kui duoti išgerti stiklinę šilto vandens 
ir vėl vemti, kol skrandis išsivalys.

Jei simptomų atsirado po ilgojo 
slaptojo laikotarpio (praėjo daugiau 
kaip 6 val.), nedelsdami kvieskite 
greitąją medicinos pagalbą (tel. 112) 
arba patys kuo skubiau vežkite apsi-
nuodijusį žmogų į ligoninę.

-ANYKŠTA

Projektai. Anykščių rajono 
savivaldybė skyrė finansavimą 
nevyriausybinių organizacijų pro-
jektams. Savivaldybės biudžeto 
lėšomis bus kofinansuota 11 ra-
jono projektų, pagrindinį finansa-
vimą gavusių iš kitų LR ministe-
rijų vykdomų programų. Bendra 
bendruomenių 2016 m. vykdomų 
projektų, gavusių finansavimą ne 
tik iš Savivaldybės biudžeto, vertė 
– 81 277,95 eurai, Anykščių savi-
valdybė bendruomenėms skirs 7 
601 eurą. Finansavimą gaus Svė-
dasų bendruomenė, Levaniškių 
bendruomenė „Abipus Nevėžio“, 
Šlavėnų kaimo bendruomenė, 
N.Elmininkų kaimo bendruome-
nė, Leliūnų kaimo bendruomenė, 
Piktagalio kaimo bendruomenė, 
Butėnų kaimo bendruomenė, Sur-
degio kaimo bendruomenė, Akme-
nos kaimo bendruomenė, Anykš-
čių „Naujų vėjų“ bendruomenė ir 
Troškūnų bendruomenė.

Pasitaiko. Ugniagesiai gelbėto-
jai praneša, kad ketvirtadienį vyko 
į Troškūnų seniūnijos Nakonių 
kaimą. Gautas pranešimas, kad 
nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė 
automobilis Renault Clio, viduje 
yra prispaustas žmogus. Atvykus, 
prispaustų žmonių nebuvo. Kaip 
„Anykštai“ kalbėjo Anykščių PGT 
viršininkas Saulius Slavinskas, jis 
šiuo metu atostogauja, tad nieko 
konkretaus apie šį įvykį pasakyti 
negali, bet gelbėtojai dažnai gauna 
pranešimus, jog automobilyje gali 
būti prispaustų žmonių, nes žmo-
nės ne visada turi tikslią informa-
ciją, o ir stresas daro savo.

Vanduo. Sinoptikai prognozuo-
ja būsiant šiltesnį savaitgalį, per 
kurį gal kas net išdrįs nusimaudyti 
kokiame ežere... Anykščių savi-
valdybė praneša, kad rugpjūčio 
mėnesį Anykščių mieste ir rajone 
tirtų paplūdimių (Anykščių mies-
to Šventosios upės paplūdimiuose 
(Šeimyniškėlių g. ir Dainuvos slė-
nyje) ir ežerų: Rubikių prie Kri-
okšlio, Nevėžos prie Palionio k. 
(Skiemonių seniūnijoje), Alaušo 
(Svėdasų seniūnijoje) bei Viešin-
to (Viešintų seniūnijoje)) vanduo 
atitiko Lietuvos higienos normos 
nustatytus reikalavimus.

Nežino. Ketvirtadienį Vyriau-
sioji rinkimų komisija paskutiniais 
artėjančių Seimo rinkimų dalyviais 
įregistravo „Antikorupcinę N. Pu-
teikio ir K. Krivicko koaliciją“, 
kurios sąraše į Seimą turėtų kan-
didatuoti teisininkas Arūnas Lio-
gė. „Anykštos“ kalbintas politikas 
penktadienį dar nežinojo, kelintoje 
sąrašo pozicijoje jis įrašytas.

Obuoliai. Vakar Anykščių 
obuolių supirkimo punktas pradė-
jo supirkinėti ankstyvųjų veislių 
obuolius. Moka 4 euro centus už 
kilogramą. 

Pasveikino. Penktadienį Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė savo ir visų 
Lietuvos žmonių vardu pasveikino 
fotomenininką, Anykščių rajone so-
dybą turintį, forografijų albumą „Va-
riaus apžavai“ išleidusį Romualdą 
Rakauską 75-ojo gimtadienio proga.

Skelbimas. Jei skelbime ne 
daugiau kaip 17 žodžių, toks skel-
bimas darbo dienos numeryje kai-
nuos 5 eurai, šeštadienio – 6 eurai, 
jei skelbimą kartosite daugiau kaip 
3 kartus, kiekvienas kainuos po 4 
eurus.
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Lietuviškai smagūs estukai
Siauruko stotelė – tai vieta, kur susitinkant, besikalbant subė-

ga, susidėlioja į netikėčiausias likimo mozaikas visas pasaulis. 
Kiekviena diena dovanoja kažką ypatingo – tik mokėk paklaust, 
suprast, pajust. Tas ilgaplaukis žmogus, vardu Algirdas, žodžiai 
tariami lietuviškai, bet labai keistai, jo du vešliais kuodais ber-
niukai, jų dydis, pasinėrimas į savo tyliai ir kantriai dėliojant ne 
taip jau lengvai sustumdomas muziejaus kioskelyje nupirktas dė-
liones. Lietuviška kilmė, miško meilei pradas...

Lietuvių kilmės estai gyvena  
pačiame tikriausiame pelkyne, 
kur bene keturi miškų apsupti, 
upių ir balų išvagoti raistai į vieną 
draustiniu paskelbtą, balotą 500 
hektarų ploto masyvą, Soomaa 
rahvuspark draustiniu vadinamą 
susilieja.

Algirdas Martsoo, kurio pavar-
dės antroji dalis estiškai reiškia 
pelkę, turi lietuviško kraujo, mat 
jo močiutė, kuri dabar yra sulau-
kusi 96 - ių, yra kilusi nuo Šilutės 

Sovietų ištremta į Sibirą, gy-
vendama Sverdlovsko srities Je-
katerinburgo mieste ji ištekėjo už 
esto ir iš ten pargrįžo į vyro tėvy-
nę Estiją. 

Savo anūką močiutė savo pasa-
kojimais auklėjo lietuviška dva-
sia, neblogai išmokė ir savosios 
kalbos. Algirdas savo didžia kil-
me ir džiaugėsi, ir didžiavosi. 

Baigęs miškininkystės studijas 
Tartu universitete, šiek tiek dirbo 
girininku, o dabar jau keliolika 
metų su vienu bičiuliu verčiasi ka-
nojų nuomos verslu. Jis pasakojo, 
turįs 40 kanojų, mat ten visi plau-
kioja jomis, o ne baidarėmis, parai 
išnuomavęs, paima apie 20 eurų, 
žinoma, tenka upių keliautojus ve-
žioti, tai turi ne tik lengvųjų auto-
mobilių, bet ir šiokį tokį autobusą. 

Kartais, kaip pasakojo Algirdas,  
turistų būna net per daug, kartais 
visų net neaptarnauja, nes nori 
daugiau laiko šeimai, gamtai - kad 
ir laiku prisirinkti į avietes pana-
šių geriausių uogų. Jam patinka, 
kaip tikram kaimiečiui, surinkti, 
tinkamai suvartoti obuolius, lai-
ku nukasti bulves, nuimti iš laukų 
daržoves. Gyvulių nelaikąs, nors 
kadaise turėjęs ir karvę,...

Niekada negyvenęs mieste Al-
girdas mėgaujasi kaimu, šalia gy-
venančiais žvėrimis, gera gyventi 
atsiliepiant į metų kaitą. Kuomet 
yra laikas eiti uogauti ar grybauti, 
pasiruošti atsargų žiemai, kiek ra-
miau išgyventi šaltąjį laikotarpį, o 
pavasariop mėgautis vandens, kuris 
kartais pakyla iki 5 metrų apsem-
tomis pelkėmis ir šalia jų besidrie-
kiančiais keliais, net sodybomis. To 
tvano vaizdinių suvažiuoja pažiūrė-
ti daugybė žmonių.

Gyvenąs su žmona ir dviem 
berniukais - Jakobu ir Oskaru, su 
kuriais keliauja po Lietuvą, seno-
vinėje, bet renovuotoje dviejų butų 
troboje. Kaimynas - gamtininkas, 
vilkų gyvenimo tyrinėtojas, kuris 
didžiam liūdesius pasiliko vienas.

Matyt, neišlaikiusi gyvenimo ato-
kioje vietovėje sunkumų, bičiulį pa-
liko žmona - išvažiavo pati ir vaikus 

Lietuviškos kilmės estas Algirdas Martsoo su savo berniukais - 
miško vaikais Oskaru ir Jakobu nusifotografavo tautine simbo-
lika turtingame muziejiniame stoties viršininko kabinete.

Autoriaus nuotr.

išsivežė. Todėl Algirdo berniukams 
tarsi ir nėra su kuo daugiau pažaisti, 
pabūti, gyvena tokioje tikroje nie-
kieno netrukdomoje brolijoje. Iki 
mokyklos - 22 kilometrai, iki auto-
buso stotelės - tik 7, bet dažnai tėvui 
tenka tas dvi dešimtis nuvažiuoti 
nuvežant ar parsivežant savo atža-
las. Kompiuteriu žaisti namie jiems 
neleidžiama - visas džiaugsmas yra 
po dvi valandas per savaitę. Užtat 
jie labai daug žaidžia įvairiausius 
žaidimus, montuoja „Lego“ kons-
trukcijas ir todėl anykštėniškos 
dėlionės su traukinuku ar klėtele 
stumdyt buvo lengvas uždavinys. 
Algirdas šypsosi ir pastebi, kad dar 
gali suvaldyti tą nenatūralią, bet ir 
kartu neišvengiamą elektroninio 
pasaulio invaziją į pirmapradės 
gamtos prieglobstyje gyvenančių 
sąmonę.

Anykščiuose estams patikę. Ber-
niukai po kelis kartus leidosi į pa-
kalnę vasaros rogutėmis, Lajų ta-
kau - šiaip sau, o jo bokštas - visai 
neblogas. Nors bokštas prie Rubi-
kių ežero jiems pasirodė gerokai 
geresnis. Sakė, kad gera kalbėtis 
lietuviškai. Nors daugelyje vietų 
pritrūksta žodžių, net užstringa 
bekalbėdamas, tad žada į Lietuvą  
atvažiuoti dažniau.

Raimondas GUOBIS

Juos lydėjo jaunas italų kino 
režisierius Sandro bei kolumbie-
tė Lolita, kurie ir kuria filmą apie 
Mockų šeimą.

Nijolės Šivickas tėvas pirmosios 
sovietinės okupacijos pradžioje 
1940 m. liepos 13 d. A. Šivickas 
buvo suimtas, apkaltintas tėvynės 
išdavimu, kalintas Raseiniuose, 
Kauno IX forte, paskui ištremtas į 
Komiją (Rusija) ir 1940–1948 m. 
gyveno lageryje, ten dirbo gydy-
toju.

1948 m. sausio 13 d. jis buvo 
reabilituotas, kaltinimus pripaži-
nus nepagrįstais. Visą šį laiką jo 
šeima ir artimieji laikė A. Šivicką 
dingusiu be žinios. Pasvalio rajone 
gimęs A. Šivickas grįžęs iš trem-

Žinomų išeivių iš Anykščių Lajų takas nesuviliojo
ties apsigyveno Anykščiuose ir čia 
pasiliko iki gyvenimo galo.

Ne pirmą kartą tėvų ir senelių 
kapus Anykščiuose lankantys A. 
Mockus su savo motina N. Šivic-
kas mielai ažiūrintys kultūrines 
mūsų krašto vietas, nepanoro nu-
vykti prie naujojo turistinio objekto 
– Lajų tako. Gal todėl, kad Bogo-
toje eskalatorius užkelia smalsuo-
lius stikline kabina ant Monsserato 
kalno, pusę kilometro iškylančio 
viršum miesto ir išnyrančio jau 
aukščiau debesų...

 Užtat svečiai apsilankė A. Bara-
nausko klėtelėje, kur įdėmiai klau-
sėsi giedamos jo poemos „Anykš-
čių šilelis“, įsigijo jos garso įrašą, 
mielai fotografavosi su juos atpa-
žinusiais turistais iš kitų Lietuvos 

vietovių. 
Prieš kelerius metus Anykščiuo-

se lankęsi Mockai buvo patekę į 
keblią padėtį – sutemus niekaip 
nerado kur pavakarieniauti. Šiuo-
kart miesto centre juos svetingai 
pasitiko gastrobaras „Perino“ su 
itališku meniu ir maloniomis pa-
davėjomis. Pakviesti R. Vanago, 
kolumbiečiai saulėlydį pasitiko 
legendiniame Peslių kaime. 

Antradienį Vilniuje Šiuolaikinio 
meno centre (ŠMC) buvo prista-
toma N. Šivickas kūryba. Renginį 
vedė žurnalistas Rytis Zemkaus-
kas. 

Vakaro metu buvo pristaty-
tas Lietuvoje lig šiol nerodytas 
N.Šivickas audiovizualinis kūrinys 
„Darbai ir refleksijos 1972–1980“. 

Susirinkusiesiems rodant skaidres 
su N.Šivickas darbais, pati auto-
rė pakaitomis su A.Mockumi ir 
R.Zemkausku skaitė kūrinio teks-
tą, dalimis rodomą ekrane.

Į auditorijos klausimus  N. Ši-
vickas atsakinėjo noriai, atvirai ir 
tiesiai, taip neretai sukeldama pu-
blikos juoką. Kodėl kūrinyje vis 
kartojasi penkių motyvas? Nes tu-
rime penkis rankos pirštus. Kodėl 
autorė pagrindine savo medžiaga 
pasirinko molį? Nes jis buvo pi-
giausias. Ar jos kūrybai turėjo įta-
kos gyvenimas Lietuvoje? Turbūt 
ne. O ar žmonės Lietuvoje solida-
resni nei Kolumbijoje? N.Šivickas 
tuo labai abejoja.

Menininkė teigė dirbanti ne dėl 
pinigų, tačiau jei kas ateina pirkti 

jos darbų, ji visad atidaro duris. 
Tiesa, N.Šivickas pabrėžė, jog už-
sidirbti šioje profesijoje nelengva, 
todėl visą gyvenimą ji tikėjusi ne 
įkvėpimu, o darbu. „Netikėjau 
įkvėpimu, o dabar pradedu tikėti,“ 
– sakė N.Šivickas.

N. Šivickas yra surengusi per 20 
parodų visame pasaulyje. Jos dar-
bus matė JAV, Prancūzijos, Aus-
tralijos, žinoma, Pietų Amerikos 
publika. Tačiau Lietuvoje, o juo 
labiau Anykščiuose, N. Šivickas 
kol kas nesulaukė didelio dėmesio, 
nors jos keramikos kūriniai pratur-
tintų ne vieną muziejų. Pavyzdžiui, 
Anykščiuose esančiam Angelų 
muziejui puikiai tiktų jos sukurtas 
angelas iš Andų kalnų molio...

                            -ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 p.)

Jau 50 metų mokslinę veiklą 
vykdantis informatikas, NASA la-
boratorijoje JAV dirbęs profesorius 
yra revoliucinio atradimo autorius 
– 1960 metais A.Avižienis sukū-
rė naują technologiją, dėl kurios 
kompiuteriai patys ištaiso savo 
gedimus, be žmogaus priežiūros. 
Tai buvo ypač aktualu tuo metu, 
kosminės eros pradžioje, siunčiant 
erdvėlaivius į kosmosą be astro-
nautų.

Mokslininkas neatmetė galimy-
bės, kad ateityje gali prasidėti na-
norobotikos era, kai žmonės kurs 
plika akimi nematomus robotus. 

Tačiau ateitis nebūtinai bus tik 

Profesorius mano, kad ateityje 
kompiuteriai ims galvoti patys
Mokslininkas, išradėjas, ne vieno garsaus JAV universiteto dėstytojas, Anykščių rajono garbės pi-

lietis bei Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės narys, profesorius Algirdas Antanas Avižienis sako, jog 
„grėsmė, kad ateityje dėl dirbtinio intelekto pažangos kompiuteriai užkariaus pasaulį, yra reali“.

šviesi. Pavyzdžiui, pažanga dirb-
tinio intelekto srityje gali būti pa-
vojinga – prieš žmoniją sukylantys 
robotai nėra tik niekuo nepagrįstos 
mokslinės fantastikos kūrėjų fanta-
zijos. „Yra galimybė, kad kompiu-
teriai taps tokie pavojingi, jog iš-
sivystys jų gebėjimas galvoti. Juk 
tiek daug visko įvyko per paskuti-
nius 50 metų, ko kartais net moks-
linė fantastika nebuvo numačiusi. 
Pavojus, kad dirbtinis intelektas 
bus panaudotas blogam, tikrai 
yra“, – tikino prof. A.Avižienis.

Jis gavo vienu prestižiškiausių 
apdovanojimų pasaulyje, vadinamą 
kompiuterių architektūros Nobeliu, 

– Kompiuterinės įrangos asociacijos 
(ACM) įsteigtą Eckerto-Mauchly 
prizą (2012 m.). Už nuopelnus plė-
tojant tarptautinius mokslo ryšius 
Prancūzijos Nacionalinis politech-
nikos institutas Tulūzoje jam sutei-
kė Garbės daktaro vardą (1985 m.). 
Jam du kartus skirtas prestižinis Je-
an-Clode Laprie apdovanojimas už 
didelę įtaką mokslo raidai turėjusias 
publikacijas: už 1967 m. pareng-
tą straipsnį „Atsparių gedimams 
kompiuterių projektavimas“ (2012 
m.) ir už 2004 m. parašytą straips-
nį „Basic Concepts and Taxonomy 
of Dependable and Secure Compu-
ting“ (2016 m.).

Profesorius Algirdas Antanas Avižienis teigia, kad dirbtinis inte-
lektas ateityje gali būti panaudotas blogiems tikslams.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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tinklas

Butėnų istorijos diena
Praėjusį sekmadienį, Butėnuose pirmą kartą vyko „Butėnų istorijos diena“. Butėnų kaimo jau-

niausieji bei vyresnieji buvo pakvieti į pažintinį žygi senąja „ūlyčia“ bei Pašvenčiais. Susirinko be-
veik dvi dešimtys, daugiausiai Vilučių giminės atstovų, jaunimo vietinio ir iš išeivijos, net iš Bostono 
ir Dortmundo.

Istoriškai suskilinėjusiu „ūlyčios“ asfaltu, tarp mažų ir didelių žen-
gia Butėnų bendruomenės pirmininkė Lendrina Meškauskaitė.

Autoriaus nuotr.

Kapinių kalnelyje, prie 1989 - ųjų - Atgimimo metų atminčiai jaunimo sumūryto aukuro. Iš kairės: 
Lendrina Meškauskaitė, Gytė ir Austėja Pupelytės, Greta Grygalytė, Raimondas Guobis, Auksė Vi-
lutienė, Regina Baronaitė, Dania Pupelienė.

Kaip ir skelbta, devintą valandą 
susirinkę prie istorinio, 1990 - iais, 
Lietuvos nepriklausomybės metais 
butėniečių pastatyto kryžiaus, pri-
siminę Magazino pievos legendas, 
patraukėme istorine „ūlyčia“ va-
karuosna. Atsiminėm Jurgio Galą, 
Motiejūčias, garsiąją Pakštų gimi-
nę, ir jų garsiausiąjį - tėvynės reika-
lais degusį geopolitiką, profesorių 
Kazimierą Pakštą. Egzotiškomis 
lentutėmis papuošta Juškų troba, 
Navikų trobos langinių baltumas, 

Iš režisierės posto „pasuko“ 
į aktorystę
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos vyriausioji specia-
listė kultūrai ir turizmui Audronė 
Pajarskienė „diriguoja“ ne tik rajo-
no kultūriniam gyvenimui.

Režisiere dirbusi Anykščių A. 

Baranausko pagrindinėje moky-
kloje ir J. Biliūno gimnazijoje, A. 
Pajarkienė dabar paklūsta Anykš-
čių kultūros centro režisieriui Jo-
nui Buziliauskui – ji vaidina jo 
režisuojamuose spektakliuose.

kadaise bandai ginti naudota „uly-
tėlė“, mokytojo Antano Pliupelio 
sodybos įdomybės, didžiausias ir 
gražiausias sodžiaus medis - šim-
tametė vinkšna. Namai kur gyvena 
„Gagarinas“, dviem beržais pažy-
mėtas takas ir nuotykis leidžiantis 
į begriūvančią Apaliutės gryčią 
- senojo pečiaus pažiūrėti. Istoriš-
kiausia vieta - turtingiausiojo kai-
mo gyventojo Augustino Žvirblio, 
kuris buvo ir Juozo Tumo - Vaiž-
ganto krikštatėviu, senas puošnaus 

mūro tvartas, rusiškos, caro laikų 
mokyklos atmintis, egzotiška Da-
mijono gryčia, kurioje tarpukariu 
veikė pradžios mokykla, sovie-
tmečio mokyklėlės namai - mano 
tėviškėlė. Vienintelio šių laikų so-
dyba, čia kadaise Juzėnų gyventa, 
čia Juozo Baltušio tėvelio gimtinės 
būta, tvirtas kryžius net iš 1892 
m. Žemaičių „kolionijoje“, Svė-
dasų bendrovės „Laimė“ grietinės 
nugriebimo punkto namas, senas 
senas žilvitis, Bieliūnų kalnas, die-

medžio atmintis, Jagasiaus namai, 
Rimkų naujakurystė, kvietimas 
pirkti medaus. Juškos Albino, Ra-
pukų, Kanivolų, Narbos atmintis ir 
Prūso galo ilga ilga troba su atsiki-
šusiu rūsio langeliu. Tarpukariu čia 
gyvenęs Povilas Prūsas buvo pats 
tikriausias „bankininkas“ už sutar-
tus nuošimčius teikęs ilgalaikes ir 
trumpalaike paskolas.

Iš Kėkštagalio keliutė leidžiasi 
į daug džiaugsmo vaikams dova-
nojusią bala patvinusį slėnį, kyla 
aukštyn, veriasi Kūdrių laukas, 
leidžiamės į Pamargavonį, įeinam 
į Juzėnų kiemą, gėrimės dar 1939 
m. statytu ir tuo metu žemės ūkio 
rūmų premija pažymėtu betoniniu 
tvartu. Leidžiamės smiltėtu keliu-
ku žemyn, sumėluoja upė, anapus 
augančios „indusų“ kolonijos si-
luetai, Linkių laukas, tolumose 
kupuojantis Jononių dvaro parkas. 
Žengiame didžiojo Bobakalnio 
pašlaite, prisimename dvarą, kalno 

viduje gyvenantį dievaitį Perkūną, 
surandame Pirmojo pasaulinio karo 
apkasų likučius, prie visiems myli-
mo žilvičio stabtelim, žvalgomės 
į Mačeikos sietuvą - ar nesužai-
buos iš jos išneriantis medžioklėn 
lydys? Kapinėse, kaimo panteone 
prisimename čia besiilsinčius, le-
gendomis tapusius, nuvalom smėlį 
nuo jubiliejinių 1901 m. jaunimo 
kryžiaus pamatinio akmens, su-
simąstom prie 1989 m. su viltimi 
sumūryto aukuro.

Po trijų valandų žygio ir beveik 
valandos atokvėpio visi vėl susi-
renkame bendruomenės namuose. 
Geriame arbatą, gardžiai valgome 
suneštas gėrybes, o po to smagiai 
pasitikriname - ką girdėjome, ką 
sužinojome, ką pamąstėme pra-
eidami istorinį ratą. Didžiausios 
simpatijos, žinoma, mažiausioms 
- Gytei ir Austėjai Pupelytėms.

Raimondas GUOBIS

- Ko lauki, kodėl nepranešei, kad 
iš tavęs pavogė mašiną?

- Laukiu, kol vagys ją suremon-
tuos ir perdažys...

***

Policijos pareigūnas sustabdo 
automobilį:

- Nedega jūsų automobilio ži-
bintai. Bauda 20 eurų.

Žmona:
- Ot gerai prasisukom. Meistras 

už remontą tai 80 eurų prašė. Sa-
kiau, kad neapsimoka...

***

Naujasis rusas į autoservisą at-
varo „mersą“.

- Čia, tipo, mano žmona į stulpą 
rėžėsi.

Mechanikas:
- Kiek kartų? 

Mėgstamais anekdotais su 
„Anykštos“ skaitytojais dalijasi 
verslininkas, autoserviso savinin-
kas Vytautas GRUZINSKAS.

Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas savo „Facebook“ 
paskyroje prisipažįsta, pagaliau 
esantis laimingas. Net 12 metų jis 
laukė šios akimirkos... Sulaukė.

„Vakar pasidžiaugėme nauju 
Kavarskas-Budriai keliu. Su-
remontuota daugiau nei 4 km 
žvyrkelio. Šio įvykio laukiau 
tiek, kiek dirbu Kavarsko se-

Laukė 12 metų

niūnijos seniūnu – jau 12 metų. 
Šis kelias buvo prasčiausias iš 
visų mūsų žvyrkelių. O tokių 
turime keturis: Kavarskas-Kur-
kliai, Kavarskas-Kabošiai, Ka-
varskas- Dabužiai ir Kavarskas 
Budriai. Esu dėkingas Anykščių 
kelių tarnybos viršininkui Da-
liui Stasiukoniui ir visai jo ko-
mandai“ – rašo seniūnas.
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elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonas pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, 

portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

siūlo darbą

ieško darbo

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 

įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Veža krovinius iki 3,5 t mikroauto-
busu.

Tel. (8-686) 59473.

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

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išinuomotų ūkio paskir-
ties žemės. 

Tel. (8-623) 07250.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos siste-
mos.

Tel. (8-616) 36372. 

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus,

šaldiklius. Garantija iki 2m., pensi-
ninkams - nuolaidos.

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Pavojų keliančių medžių pjovimas, 
genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides. 

Tel. (8-648) 81663.

Parduoda stambias medienos 
atraižas bei įvairias malkas. Tvarko 
vejovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Dažo namus, gamybinės paskirties 
patalpas. Atlieka kitus statybos dar-
bus.

Tel. (8-679) 90305.

Anykščiuose valo, mūrija, skardina 
kaminus. Dengia stogus, šildo ir ap-
kala namus. Kasa, valo šulinius.

Tel. (8-685) 10959.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

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.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu 
“Komatsu” lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija. 

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

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

Tel. (8-656) 77315.

Smėliavimo paslaugos: medienos 
valymas ir sendinimas, senų dažų, 
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių pa-
šiaušimas prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

Smulkina senas, apleistas pievas. 
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius 
medelius, paverčia mulču. Darbus 
atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia 
stogus. Stato karkasinius pastatus, 
tveria tvoras. Pasirūpina medžiago-
mis. 

Tel. (8–687) 73069.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
atlieka žemės kasimo, planiravimo 
darbus, įrengia vandentiekį, kanali-
zaciją. Tvarko kelius, rauna kelmus, 
valo kūdras. 

Tel. (8-670) 12913.

Naujų krosnių, vidaus ir lauko židi-
nių mūrijimas, senų krosnių remon-
tas, restauravimas, apdaila, kaminų 
valymas.

Tel. (8-609) 38518.

Rugpjūčio 26d. Į Anykščius  at-
vyksta  angiochirurgas  E. Vitkus iš 
Vilniaus,

kuris atlieka kraujotakos tyrimus pa-
cientams sergantiems :

 ● Galvos smegenų kraujotakos ne-
pakankamumų.

  ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligo-
mis.

Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18val.   
Tel. (8-698) 33653

Išnuomoja sodybą Kuniškių km., 
3km iki Anykščių.

Tel. (8-611) 31078.

Nuosavame name, 2-ame aukš-
te išnuomojamas didelis kambarys. 
Patogumai 1-ameme aukšte.

Tel. (8-616) 42179.

Moko norvegų kalbos Utenoje ir 
Anykščiuose.

Tel. (8-698) 82604.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Buhalterinės apskaitos paslau-
gos juridiniams ir fiziniams asme-
nims, info@apskaitapigiau.lt, 

tel. (8-611) 58760.

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

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
valymas, kasimas. 

Tel. (8-639) 69837.

Veža žvyrą iki 6 t su savivarčiu. 
Tel. (8-683) 57655.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį darbin-
gumą (neįgalumą) turintiems kan-
didatams. 

Tel. (8-683) 06558.
  
Pastoviam darbui Klaipėdoje 

reikalingi plataus profilio statybi-
ninkai (vidaus apdailininkai, dažy-
tojai, plytelių klojejai, stogdengiai 
ir t.t) Apgyvendina.

Tel. (8-698) 08205.

IEŠKOME

Minkštų baldų gamybos įmonė 
ieško baldų apmušėjų, surinkė-
jų-pakuotojų, porolono klijuotojų, 
pjaustytojų, stalių.

Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių 

sen., Katlėrių k.
Darbas 2 pamainomis.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 

Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Santechnikas dirbantis 

santechninius darbus.

Tel. (8-606) 04167.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Renkama grupė 2016 m. rugpjūčio  25 d. 17 val. 

Teirautis Tel. 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai

Speciali akcija ! 
Regisruokis į vairuotojų mokymo kursus iki 2016 
m. rugpjūčio 22 d. ir teoriją mokykis nemokamai. 

Registracija tel. 8 657 68156 arba   UAB “Jonroką” 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.

„Anykštos“ redakcijoje 

iš nuotraukos

darome portretus laidotu-

vėms (iki A4 formato).

Nuotraukos su rėmeliais

kaina – 10 Eur.
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Nekilnojamasis turtas

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha že-
mės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Tvarkingą sodybą Rubikiuose. 
Sklypas 35 a. Mūrinis namas, ūkinis, 
garažas . Sodas, kūdra, pušinėlis. 

Kaina 36000 Eur. 
tel. (8-616) 81292.

Sodybą su 0,53 ha namų valdos 
žemės Troškūnų sen. Umėnų vien-
kiemyje. 

Tel. (8-608) 20755. 

Gyvenamąjį namą su ūkiniais pas-
tatais 6 km nuo Anykščių miesto. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

1 kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Padeda sėkmingai parduoti aukš-
čiausia rinkos kaina įvairų nekilnoja-
mąjį turtą.

Tel. (8-683) 32523.

Pirtį 4x6 m. Stacionarią grūdų džio-
vyklą ARSKA 12 kub. m. 

Tel. (8–656) 51760.

Kuras

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,uosio 
briketai nuo 79Eur.

Tel.(8-698) 55663

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį) pre-
kiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis 
bei spec. lesalais, turės gaidžių. Tel. (8-616) 50414. 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Ažuožeriuose 7.20. 
Elmininkuose 7.40, Naujuosiuose Elmininkuose 
7.45, Anykščiuose (prie senojo turgaus, ,,Norfos” par-
duotuvės) 7.50, Piktagalyje 8.10, Andrioniškyje 8.20, 
Didžiuliškiuose 8.30, Viešintose 8.35, Kunigiškiuose 
14.20, Svėdasuose 14.30, Skiemonyse 15.55, 
Kurkliuose 16.15, Staškūniškyje 16.25.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 21 d. (se-
kmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8mėn rudomis, raibo-
mis, dėliosiomis vištaitėmis ir gerai dedan-
čiomis kiaušinius (kaina nuo 3,50 eu). Turės 
gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiaušiniais. 
Tel. (8-608) 69189. Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Stambias medienos atraižas bei 
įvairias malkas. Tvarko vėjovartas.

Tel. (8-683) 57655.

Lapuočių malkas (skaldytas ir kala-
dėlėmis), pristato nemokamai.

Tel. (8-613) 11010.

Kita

Dalimis kombainą „Don 1500“ (yra 
vežimėlis).

Tel. (8-629) 13915.

Žieminius kviečius. Julius. 
Tel. (8-606) 72091.

Broilerius ,,Cobb-500” krūtininius, 
skiepyti. Sveria apie 2 kg. Atvežame 
greitai! Paskutinis vežimas!

Tel. (8-686) 80994; (8-611) 63457

Braškių daigus ,,Rumba roxana ho-
neoye”.

Tel. (8-673) 46078

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių dai-
gus.

Tel. (8-687) 45219.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,19 Eur, taip pat didelių 
kiaulių skerdieną 1,75 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mas, rotacines šienapjoves, grūdų 
šnėkus, valomąsias, frontaliniuskrau-
tuvus, “Kverneland plūgus”, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro 
išlaidas. 

Tel. (8-687) 23618.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
- skubiai, atsiskaito iškarto.

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646) 17715.

Skubiai automobilius.
Tel. (8-674) 04540.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Perku pienines 
telyčias.  
Skambinti 

tel. Nr. (8-655) 44667.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

Superka įvairius senovinius sen-
daikčius. Domina įvairūs pasaulinio 
karo sendaikčiai. Superka dvidures 
spintas, vienadures spintas su pie-
šiniais, skrynias su piešiniais, stalus, 
kėdes, bufetus, suolus ant keturių 
kojų, bričkas (lineikas), važius (ro-
ges), žvangučius, alaus statines, kal-
viškus dirbinius, anglinius samovarus, 
prieškarinius laikraščius, nuotraukas 
ir kitus daiktus. Siūlykite įvairius vari-
antus.

Tel.: (8-601) 08688.

Brangiai įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, 
(8-621) 18176.

UAB „Lašų duona“ -kviečius, rugius, 
grikius, žirnius, pupas. Atsiskaitymas 
30 dienų, jeigu 3 darbo dienos – kai-
na mažinama 3 Eur/t.

Tel. (8-611) 44130.

Naudotą šiferį. Veislinį šarolė arba 
limuzinų veislės bulių.

Tel. (8-619) 66629.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, rapsus, žirnius, pupas, 
kvietrugius, miežius, grikius, avižas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - galvijų mėšlą. Kaina su-
tartinė. 

Tel. (8-682) 95945, Anykščiai.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Obuolius (didesnį kiekį gali paiimti iš 
namų). Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.
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mėnulis
rugpjūčio 20-24 pilnatis

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

šiandien

rugpjūčio 24 d.

rugpjūčio 21 d.

rugpjūčio 22 d.

rugpjūčio 23 d.

Baltramiejus, Michalina, Vieš-
vilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus.

Linda, Pijus, Gaudvydas, 
Joana, Kazimiera, Medeinė.

Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

oras

+24

+13

IŠ ARTI

anekdotas
- Ar tu esi žmonai kada nors pa-

reiškęs savo nuomonę?
- Žinoma. Parodyti randą?

***

- Ką žmona Kalėdų proga pado-
vanojo?

- Nieko.
- Mhm... Irgi neblogas daiktas...
- Aha, o svarbiausia - vietos ne-

užima.

***

- Brangioji, mes vakar susipy-
kome dėl smulkmenų, aš buvau 
neteisus! Tu - mano mylimiausia 
moteris.

- Aha! Aš taip ir žinojau, kad 
nesu tau vienintelė!

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir automobilizacija 

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Rieda gatvėje audinė
O už vairo jos blondinė
Paskui velkas senas opelis,
Bet ir jį vairuoja moteris.

 
Jei geriau įsižiūrėsi
Tai tikrai bėdos turėsi
Kas antroj mašinoj vairą
Moteris pastvėrus laiko.

 
Laikas bėga, laikas skuba
Stosiu į šį svarbų klubą
Dar meteliai ir gimtuoju
Savo transportu važiuoju

 
Juo labiau, kad ta intensija
Aš išleisiu savo pensiją.
Lėksiu sau su vėjeliu
Ant sėdynės žigulių.

Kaip ir dera, dar ir dievaičiui 
Perkūnui pagerbti kadaise skirtos 
Šv. Lauryno šventės dieną, dan-

Šventojo Lauryno pasaka
Mes ir vėl, kaip prieš šimtą ar du šimtus metų, susirinkom Šv. Lauryno šventėje Jononyse, nedideliame kai-

melyje tarp Debeikių ir Vyžuonų, ir savo tikėjimu, savo atmintimi tarsi vėl pastatėme čia buvusią bažnyčią. 
Buvusios šventovės vietoje, kaimo kapinėse, šeštadienio popietę, vadovaujant Vyžuonų klebonui 

Eugenijui Staleronkai, švęstos Šv. Mišios, melstasi už apylinkės kaimų gyvuosius ir mirusius, prisi-
minta dvaro ponų Jaugelių istorija bei dvasinės tradicijos.

gaus tolybėse dundėjo griaustinis, 
sidabrinė Šventosios srovė kaip ir 
visada lankstu juosė senojo dvaro 

parko pakraštį, sietuvoje žaiba-
vo lydys, o aukščiausioje kalvoje 
beržų vainikus ir šventės vėliavas 
plazdeno vėjukas. 

Jononių kaimo kapinėse susirin-
ko gal aštuoniasdešimt, o gal be-
veik šimtas maldininkų. Bendruo-
meninis kryžius buvo apjuostas 
ąžuolo lapų vainiku su geltonais 
jurginų žiedais, papuoštas seno-
sios, 1897 m. statytos bažnyčios 
Šv. Antano paveikslu bei mažes-
niu Šv. Lauryno atvaizdu. Veikė 
improvizuota zakristija, kurioje 
„maršalka“ priėmė aukas, užrašė 
Šv. Mišių intencijas.

Kelių parapijų giesmininkų cho-
rui sugiedojus „Kur augai Tu, šven-
tasis kryžiaus medi“ ir „Pulkim ant 
kelių“, prasidėjo pamaldos. Mels-
tasi už Jononių, Varkujų, Šventu-

pio, Stasiškių, Toliškio, Papšių, 
Gerkonių, Vainiūnų, Varniškių, 
Grikiapelių, Butėnų kaimų žmo-
nes bei kelių giminių intencijomis. 
Šventraščio paskaitymai, psalmė, 
ilgas pamokslas, prisimenat šven-
to vyro, Romos diakono Lauryno 
kankinystę. Juk jį krikščionių per-
sekiotojai kankino, o nužudė tie-
siog sudegindami ant grotelių - tad 
jis dar ir virėjų globėjas. 

Iškilmingas aukojimas, Komuni-
ja bei procesija, kuri savo pagarbiu 
žygiu tris kartus apjuosė kapinaičių 
pasaulį, karališkai plazdėjo net dvi 
raudono tono vėliavos - senoji is-
torinė bei Aukštaitijos ir mūsų tris-
palvė, mergaitės pamaldžiu stropu-
mu bėrė po žengiančiųjų kojomis 
žolynus, skambėjo varpeliai, tarš-
kėjo „maršalkos“ lazdos bumbulas 
ir darniai liejosi giesmė: „Viešpatie 
Jėzau, mūsų Valdove...“  

Jononių dvaro atminties valan-
dą atskleista daug praėjusių amžių 
legendų ir įdomybių, kalbėta apie 
ponus Jaugelius, dvarą, bažnyčią, 
dvasines, kultūrines tradicijas ir 
šiuos didžiuosius vasaros atlaidus, 
gausybę kadaise čia besimeldusių 
žmonių, smuklės nuotykius, šios 
vietos mistiką, keistus nutikimus. 
Apie tai, kaip buvo nugriauta baž-
nyčia, kaip ir kuo Jononių ir Butėnų 
didieji, vienas prieš kitą stūksantys 
kalnai giminingi... Perskaityta Juli-
jono Jaugelio pamąstymų, poezijos 
posmų apie kelionę iš Staškūniškio 
dvaro į Jononis fragmentų. Jie iš 
Anos Zlatkovskos lūpų nuskambė-
jo ir originaliai - lenkiškai. 

Skirstėmės su palaiminta atlaidų 
dvasia, suvokimu, kad išgyvenom 
kažką nepaprasto, nepakartojamo, 
nepamirštamo. Įvyko ir žadėtas 
„spaceras“ po senąją dvarvietę, 
mistiškais parko takeliais. Dvare, 
vieninteliuose išlikusiuose Guobių 
namuose, buvo pateikti pietūs kle-
bonui, giedotojams ir kitiems sve-
čiams, bičiuliams bei saviesiems, 
kaip tokios iškilmės proga dera 
vaišintasi „Krupniku“...

Raimondas GUOBIS

Šv. Lauryno šventės pamaldoms Jononyse pasibaigus...

Plazdant vėliavoms, primenančioms ir ponų Jaugelių giminės 
vyrų ištikimybę kario pašaukimui, Šv.Mišių šventimui vadovavo 
Vyžuonų klebonas Eugenijus Staleronka.

Buvusios bažnyčios vietoje susirinko gal aštuoniasdešimt, o gal šimtas maldininkų.
Autoriaus nuotr.


