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Kitąmet bus
asfaltuojami
seniūnijų keliai

2 psl.
šiupinys
Spinduliuotė. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos fizikinių veiksnių tyrimų skyriaus specialistas gegužės
mėnesį atliko UAB ,,Tele2” radiotechninių objektų, įrengtų Andrioniškyje ir Skiemonių seniūnijos
Kurklelių kaime, elektromagnetinio lauko intensyvumo energijos
srauto tankio matavimus. Matavimų rezultatai neviršijo parametrų
leidžiamosios vertės.

Rašytojas mano,
jog jaunimas
emigruoja, nes
neskaito knygų

Po muziejaus
stogu susitikti
visiems buvo
malonu...
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Baseino plytelės - karo įrankis?

Mokėsi. Praėjusį ketvirtadienį

Utenos apskrities PGV Anykščių
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnai dalyvavo Anykščių
lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“
surengtose evakuacijos pratybose.
Pareigūnai stebėjo, kaip nuaidėjus
gaisro pavojaus signalui, pradėta
darželinukų evakuacija. Ugniagesiai praneša, kad per keletą minučių grupių auklėtojos evakavo iš
darželio 64 darželinukus.

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono valdžia toliau galvas daužo į Anykščių baseino plytelių sieną, bandydama įrodyti, kad jos
(plytelės) yra netinkamos.
Kauno technologijos universitetui už keramikinių plytelių bandymą iš rajono biudžetą sumokėta 5 tūkst. 88
eurai. Iš esmės neslepiama, kad tikėtasi, jog mokslininkai nustatys, kad plytelių kokybė yra netinkama ir taip
bus „užspaustas“ baseino rekonstrukciją atliekantis rangovas UAB „Statybos restauravimo darbai“. Tačiau,
pagal KTU tyrimų išvadą, baseino plytelės atitinka lietaus ir ultravioletinių spindulių poveikio standartus.
Vis dėlto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka rankų dar nenuleidžia ir plytelių tyrimą tęsia toliau.

Pavadinimas.
Svėdasiškiai
nusprendė savo miestelio šventei
išrinkti originalų pavadinimą. Siūlomi tokie pavadinimai: „Basakojė
vasara“, „Svėdasynė“, „Alaušynė“,
„Svėdasuokim!“, „Svėdasų kermošius“, „Svėdasų varpo gaudesiai“,
„Po Alaušo gluosniais“, „Dėdžių ir
dėdienių vasara Svėdasuos“, „Visi
Svėdasuos“, „Skamba Svėdasai!“,
„Gyvi Svėdasai!“, „Svėdasai Alaušo krante su valtele“.
Kadencijos. Seimas pasisakė
už tai, kad mokyklų vadovai į darbą būtų skiriami penkerių metų kadencijai ir šios kadencijos nebūtų
ribojamos. Savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė
yra sakiusi, kad jei būtų pritarta
Prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlymams kadencijas riboti,
Anykščių rajono mokyklos susidurtų su vadovų stoka.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Audronius Gališanka mano,
kad naujosios, geltonosios,
Anykščių baseino plytelės yra
netinkamos kokybės ir bando
tai įrodyti.
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Architektas siūlo statyti netradicinę asmenukė
Robertas Aleksiejūnas
virš Vorutos pakilusią pilį
robertas.a@anyksta.lt Tautiškumas
Ant Šeimyniškėlių piliakalnio planuojama statyti pilis turėtų būti originali ir įdomi pasauliui.
Taip sako architektas Kęstutis Indriūnas, sukūręs alternatyvų Vorutos pilies eskizą.
„Ant metalinių polių pilis būtų pakilusi virš piliakalnio. Tokia mintis šovė dėl to, kad piliakalnio
forma lieka ta pati. Įsivaizduokit, jei vakare būtų apšviestas piliakalnis, o pilies nesimato. Žinoma,
tai gali būti ir atvirkščiai“,- fantazuoja, kaip šiuolaikiškai galima pavaizduoti XIII a. pilį, atsistatydinęs Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio patarėjas.
Toks statinys nesubjaurotų unikalaus Šeimyniškėlių piliakalnio.

KONCERTAS. Šiandien 18
val. Anykščių koplyčioje (Vilniaus
g. 36) koncertuos Morta Kačionaitė (klarnetas) ir Milana Dunauskaitė (fortepijonas). Programoje:
A.Copland koncertas, V.Andrulis
sonatina, C.M.von Weber koncertas, T. Olah sonata. Koncertas nemokamas!

Socialiniuose tinkluose Kęstutis Indriūnas paskelbė tokį Vorutos pilies eskizą.

Architektas Kęstutis Indriūnas mano, kad pasauliui
būtų įdomi ne archajiška, o
šiuolaikiška pilis.

3 psl.

Kokia didi lietuvių kalba. Seimas svarsto naikinti Savižudybių
ir smurto prevencijos komisiją ir
jos vietoje kurti Smurto ir savižudybių prevencijos komisiją.
Siūlyčiau šio Seimo visas
komisijas pavadinti Durnumui
galo nebus, o paskui pervadinti Nebus galo durnumui, o dar
vėliau - Galo durnumui nebus.
Jaučiate esminį skirtumą? Ne?
Nekaltinkite savęs – kol į Seimą
nepateksite, tol ir nesuprasite.

Linas BITVINSKAS
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KONKREČIAI

Kitąmet bus asfaltuojami seniūnijų keliai
Dalį rajono seniūnijų kelių bei jų atkarpų ruošiamasi padengti
asfaltbetonine danga.Anykščių rajono savivaldybė jau paskelbė
gatvių bei jų atkarpų remonto darbų viešąjį pirkimą.
Numatyta asfaltuoti šias gatves
bei jų atkarpas: 350 metrų Geležinkelio gatvės atkarpą Surdegyje
(Troškūnų sen.), 550 metrų Pušyno gatvės atkarpą Viešintose, 230

metrų ilgio Ežero gatvės atkarpą
Svėdasuose, 300 metrų ilgio Sportininkų gatvės atkarpą Kavarske, 250
metrų ilgio Ilgosios gatvės atkarpą Leliūnų kaime (Debeikių sen.),

260 metrų Griežos gatvės atkarpą
Andrioniškyje, 340 metrų Šilo gatvės Skiemonyse, 400 metrų Liepų
gatvės Levaniškių kaime (Traupio
sen.), 200 metrų Dvaro gatvės Kurklių II kaime (Kurklių sen.), 400
metrų Anykštos gatvės Burbiškio
kaime (Anykščių sen.) ir 510 metrų
Lauko gatvės Troškūnuose.

Kelių remonto projektavimo darbus būtina pabaigti iki šių metų pabaigos, o kelių asfaltavimo darbus
atlikti per pusantrų metų nuo darbų
sutarties pasirašymo. Realiai minėtų gatvių asfaltavimo darbai galėtų
prasidėti 2018 metų pavasarį.
Pirkimas finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis ir Lietuvos kaimo plėtros programų lėšomis. Bendra
projekto vertė – 627 300 Eur.
-ANYKŠTA

pareiškus, kad žmonės skunBuvusio Anykščių mero žmonai nams
džiasi garsia muzika, R. Jakilaitienė
pažadėjo ją pritildyti, tačiau jos kalbos
tonas nepatiko policininkams, todėl
teismas skyrė baudą
jie pradėjo elgtis taip, tarsi būtų su-

Už policijos reikalavimų nevykdymą Vilniaus miesto apylinkės
teismas nubaudė buvusio Anykščių rajono mero Dariaus Gudelio
sutuoktinę Neringą Skrudupaitę. Žinomai žurnalistei skirta 90
Eur bauda.
Pranešama, kad policijos pareigūnų nemalonę N. Skrudupaitė
užsitraukė gegužės 26-ąją sostinės
senamiestyje, uždarame kieme,
švęsdama 40-ąjį žurnalisto Edmundo Jakilaičio gmtadienį. Koncertuoti svečiams buvo pakviesta grupė
„Rondo“. Kad dėl triukšmo nekiltų
nesusipratimų su kaimynais, E. Jaki-

laitis į gimtadienio šventę pasikvietė
ir juos. Vis dėlto kažkam iš kiemo
sklindantis triukšmas nepatiko, todėl naktį, jau po vidurnakčio, buvo
iškviesta policija.
Į vakarėlį atvykusius policijos pareigūnus pasitiko Užsienio reikalų
ministerijoje spaudos atsove dirbanti
Rasa Jakilaitienė. Policijos pareigū-

Prieš purškiant turi pranešti
Valstybinė Augalininkystės tarnyba praneša ūkininkams, kad
pagal nustatytą tvarką, ne vėliau nei prieš dvi dienas, jie turi
pateikti informaciją apie planuojamus purkšti žydinčių augalų
laukus bei planuojamą vasarinių rapsų sėją beicu Modesto apdorotomis sėklomis.
Pateikti informaciją reikia elektroninėje VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
tvarkomoje Paraiškų priėmimo
informacinėje sistemoje (PPIS)
internete nurodant sėjos datą, laiką
(pradžią ir pabaigą) ir vietą.
Bitininkai, norintys laiku gauti
informaciją apie 2,5 km atstumu
nuo bitynų vykdomus žydinčių
augalų purškimus, turi būti užsiregistravę savo bitynus ir jų buvimo
vietą Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų
registre. Tokiu būdu bitininkai gaus
informaciją apie 2,5 km atstumu
nuo bitynų sėjamą rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais,
kurių sudėtyje yra tiametoksamo ir
klotianidino (priskiriamų neonikotinoidams) ir planuojamus purkšti
žydinčių augalų laukus. Tai žinodami bitininkai galės apsaugoti savo
bites nuo galimo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio.
“Jau esame gavę informacijos ir
kai kurių bičių augintojų skundus

dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
Labai aiškiai norime pasakyti, kad
visi tokia atvejai bus kruopščiai išnagrinėti ir įvertinti. Tikimės, kad
ūkininkai elgsis geranoriškai bei atsakingai ir laiku informuos apie numatomus tokius veiksmus“, - teigia
Augalininkystės tarnybos prie ŽŪM
direktorius Sergejus Fedotovas.
Augalininkystės tarnybos specialistai beicu Modesto apdorotos
sėklas pataria sėti sėjamosiomis,
kurios gerai įterpia sėklas į dirvą
taip sumažinant išbyrėjimo tikimybę ir neleidžiant susidaryti dulkių
debesims. Taip pat atkreipiamas
dėmesys į tai, jog augalų apsaugos
produktus reikia naudoti griežtai
laikantis etiketėse nurodytų reikalavimų. Naudojant augalų apsaugos produktus raginame atkreipti
dėmesį į naudojimo apribojimus ir
rekomenduojamą vėjo greitį, taip
išvengiant dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus.

Temidės svarstyklės

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę. Ketvirtadienį Kurkliuose
apie 20.40 val. tarp sutuoktinių kilo
konfliktas, kurio metu vyras ranka
trenkė į žmonos ranką. Įtariamasis,
kuris atsisakė pasitikrinti blaivumą,
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vagystės. Skiemonių seniūnijos Pūstalaukių kaime neaiškiomis
aplinkybėmis iš namų dingo piniginė, kurioje buvo 150 Eur, asmens
tapatybės kortelė bei pensininko pažymėjimas. Padaryta žala įvertinta
156 Eur.
Pirmadienį į policiją kreipėsi 1948
metais gimusi Anykščių seniūnijos
Piktagalio kaimo gyventoja. Moteris pastebėjo, kad buvo apvogti jos
namai. Pasak nukentėjusiosios, apie
15 val., sugrįžusi iš daržo į nerakin-

Grasinimas. Ketvirtadienį, apie
9 val., Anykščiuose, A. Baranausko a., prie 1954 metais gimusios
moters priėjo buvęs sutuoktinis ir
reikalavo 100 Eur. Atsisakius įvykdyti jo reikalavimus, vyras grasino
moterį nužudyti.
Smurtas. Ketvirtadienį, apie
19.56 val., Anykščiuose, M. Valančiaus gatvėje, moterį (neblaivi,
nustatytas 3,66 prom. girtumas)
(g. 1978 m.) namuose sumušė jos
sugyventinis (neblaivus, nustatytas
3,09 prom. girtumas) (g. 1964 m.).
Vyras kumščiu trenkė sugyventinei į lūpą ir ją praskėlė. Taip pat
trečiadienį, apie 22.24 val., du ar
tris kartus kumščiu trenkė į galvą.
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sidūrę su grėsmingais nusikaltėliais.
Moteris buvo pargriauta, uždėjus antrankius nutempta iki automobilio ir
nuvežta į policijos komisariatą. Policijoje atsidūrė ir R. Jakilaitienę bandę
gelbėti N. Skrudupaitė, verslininkas
Darius Budzinauskas ir viešųjų ryšių
specialistas Giedrius Galdikas. Į susistumdymą įsitraukusi N. Skrudupaitė
paėmė R. Jakilaitienę už rankos ir neleido jos vesti į policininkų automobilį, o sulaikius D. Budzinauską puolė
prie jo ir bandė nustumti pareigūną.
Nė vienas iš administracine tvarka
teisiamų asmenų, matyt, vengdami

Buvusio Anykščių rajono
mero Dariaus Gudelio žmonai Neringai Skrudupaitei už
policijos reikalavimų nevykdymą skirta 90 Eur bauda.
viešumo, neatvyko į teismą – atsiuntė
raštus, kuriuose pripažino savo kaltę.
Bylos išnagrinėtos jiems nedalyvaujant.

-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Jaunystėje svarbiausias
dalykas buvo laisvė
Lietuvai minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dieną, „ANYKŠTA“ TV kalbino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo pirmininkę Primą PETRYLIENĘ

„Ateina tie, kuriems skauda. Jeigu man neskauda, aš ir neužjaučiu.
Mūsų bendruomenėje vyrauja tokia
nuostata“, - paklausta, kodėl kasmet
į Lietuvai svarbių datų minėjimus
Anykščiuose susirenka vis mažiau
žmonių, sakė P. Petrylienė.
Internetiniuose komentaruose
žmonės dažnai deda lygybės ženklą tarp žodžių „tremtis“ ir „emigracija“.
tus namus, ji pastebėjo, jog iš kambario pagrobti dokumentai, asmens
tapatybės kortelė, LR pasas, banko
mokėjimo kortelė bei 150 eurų. Padaryta žala - 150 eurų.
Sužalojimas. Trečiadienį, apie
18 val., moteriai (g. 1980 m.), gyvenančiai Kavarsko seniūnijos Dabužių II kaime, vyras (g. 1979 m.)
akmeniu sudavė du kartus į pakaušį.
Moteriai buvo suteikta medicininė
pagalba ir ji išleista gydytis ambulatoriškai. Vyras sulaikytas ir patalpintas į Utenos areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Kova. Trečiadienį, apie 21 val.,
Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams nuvykus pagal
iškvietimą į Debeikių seniūnijos
Aknystų kaimo Dvaro gatvę, aiški-

„Nesutiksiu niekada. Emigruoja žmonės savo noru. Dauguma
tai daryti priverčia materialinės
sąlygos, bet yra tokių, kurie galėtų gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet
tikisi iš karto daug ir gerai“, - pastebėjo P. Petrylienė.
Pašnekovė taip pat apžvelgė
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo
veiklą, kvietė prie organizacijos
prisijungti to dar nepadariusius.
Kalbėdama apie šiuolaikinį
jaunimą ir prisimindama pačios
jaunas dienas, P. Petrylienė sakė,
kad jų idealai šiandien ir anuomet
labai skiriasi. „Mūsų kartos jaunimas nebuvo materialistai. Mums
tada svarbiausia buvo laisvė. Už
tai ir atidavėme savo jaunystę“, prisiminė Anykščių rajono Garbės
pilietė P. Petrylienė.

-ANYKŠTA
nantis įvykio aplinkybes, vyras (g.
1992 m.) grasino panaudoti fizinį
smurtą, sulaikomas pasipriešino.
Sulaikant buvo panaudoti kovinės
savigynos veiksmai, specialiosios
priemonės - dujos ir antrankiai. Įtariamasis, kuris konfliktavo su savo
seneliu, elgėsi agresyviai, niokojo
turtą, sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neblaivus. Antradienį,
apie
19.35 val., Troškūnų seniūnijos
Raguvėlės kaime, Sodų gatvėje,
policija sustabdė automobilį ,,Hyundai”, kurį vairavo vyras (g. 1952
m.), gyvenantis Panevėžio rajone.
Vairuotojui buvo nustatytas 1,85
prom. girtumas. Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Nepritaria. Lietuvos gyventojai
nepritaria naujajam Darbo kodeksui
ir vis mažiau pasitiki „valstiečiais“
bei premjeru Sauliumi Skverneliu,
rodo naujienų agentūros BNS užsakymu rinkos tyrimų kompanijos
RAIT atlikta apklausa. Reprezentatyvaus tyrimo metu gegužę Darbo
kodeksui sakė pritariantys 10 proc.
respondentų, 45 proc. teigė nepritariantys, likusieji neturėjo tvirtos
nuomonės.
Smunka. Trečią mėnesį iš eilės
smunka premjero Sauliaus Skvernelio, „valstiečių“ partijos ir jos pirmininko Ramūno Karbauskio populiarumas. Palankiai vertinančiųjų
S.Skvernelį sumažėjo nuo 60 iki 47
proc., R.Karbauskį – nuo 46 iki 36
proc. Parama Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungai smuko nuo 26 iki
22 procentų. Kitų partijų ir politikų reitinguose tokių ryškių šuolių
gegužę nefiksuota. Konservatorius
remia 15 proc., liberalus ir socialdemokratus – po 8 proc. apklaustųjų.
Grėsmės. Birželio pradžioje
įspėję apie galimą šalies nekilnojamojo turto rinkos perkaitimą,
Lietuvos banko atstovai įvardija,
kad pagrindines grėsmes rinkai kelia augančios turto kainos, aktyvus
investavimas į būstą nuomai, demografinės tendencijos, didelis bankų
finansavimas, nukreiptas į statybų
ir nekilnojamojo turto sektorius bei
galimas palūkanų šokas.
Pavardės. Daugėja Lietuvos gyventojų, kurie nori įgyti dvigubą
pavardę, sudarytą iš skirtingų tėvų
pavardžių. Tokia galimybė atsirado
nuo šių metų pradžios, įsigaliojus
Civilinio kodekso pakeitimams.
Šiai procedūrai atlikti yra būtinas
Teisingumo ministerijos leidimas.
Vardų ir pavardžių keitimo tvarka
yra supaprastinta ir daugeliu atvejų asmenvardžius galima pasikeisti
kreipiantis į miesto ar rajono civilinės metrikacijos įstaigą. Tačiau
Asmens vardo ir pavardės keitimo
taisyklėse yra numatyta keletas
atvejų, kuomet yra būtina gauti Teisingumo ministerijos leidimą. Šiemet į misteriją kreipėsi beveik 400
asmenų, prašydami leidimo pakeisti
savo ar vaikų iki 16 metų pavardes
arba vaikų vardus.
Mažumos. Serbijos prezidentas
ketvirtadienį pasiūlė šalies ministre
pirmininke paskirti lesbietę Aną Brnabič. Tai bus pirmasis homoseksualus vyriausybės vadovas Balkanų
šalyse ir pirma moteris šiose pareigose Serbijoje. Toks prezidento
Aleksandro Vučičiaus sprendimas
gali supykdyti itin konservatyvios
šalies krikščionių ortodoksų Bažnyčią ir ultranacionalistus. Prezidentas
pranešė, kad į premjero postą siūlo
41 metų A.Brnabič. Kitą savaitę jos
kandidatūrai dar turės pritarti Serbijos parlamentas..
Sankcijos. JAV administracija
palaiko esamų sankcijų Rusijai režimą, ketvirtadienį žurnalistams sakė
Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders
(Sara Sanders), kurios žodžius citavo leidinys „Washington Examiner“. „Administracija laikosi esamų
sankcijų Rusijai“, – sakė atstovė ir
nurodė, kad šiuo metu Baltieji rūmai
studijuoja Senato priimtą įstatymo
projektą dėl sankcijų Rusijai griežtinimo. Anksčiau buvo pranešta,
kad JAV Senatas patvirtino įstatymo
projektą, kuriuo numatoma griežtinti
sankcijas Iranui ir Rusijai.
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Kodėl
Anykščiuose
dažnai vyksta
autoavarijos?
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Architektas siūlo statyti netradicinę virš Vorutos pakilusią pilį

O štai taip iki šiol medinę pilį visuomenei pristatė Anykščių rajono savivaldybė.
Vidas KUGYS, anykštėnas,
autoserviso savininkas:
- Todėl, kad visi labai atsipalaidavę. Ir vairuotojai, ir pėstieji. Pastarieji į perėjas žengia kaip dievai,
nors pėsčiajam sustot lengviau nei
sustabdyti mašiną. Gatvių ženklinimas ir kelio ženklai nepadės - problema yra eismo dalyvių galvose.

(Atkelta iš 1 p.)
„Aišku, pati pilis galėtų būti iš rąstų. Pilis galėtų būti ir iš nerūdijančios
vielos, permatoma. Pasaulyje yra
pilna tokių pavyzdžių. Galima paieškoti ir kitokių sprendimų, o ne tokių

archajiškų“, - apie kitokią, nei iki šiol
buvo kalbama, pilį ant Šeimyniškėlių
piliakalnio kalbėjo K. Indriūnas.
K. Indriūnas sakė, kad mintis apie
tai, kad Vorutos pilis galėtų būti netradicinė, jam gimusi dar tuomet, kai

jis dirbo rajono mero Kęstučio Tubio
patarėju.
„Tai tik 5 minučių idėja. Noras padiskutuoti. Pilies projektas jau buvo
padarytas, tačiau kadangi atsirado
naujas... Aišku, tokią pilies idėją reikėtų stipriai apginti“, - pastebėjo K.
Indriūnas, ją pirmiausia paviešinęs
socialiniuose tinkluose.
Architektas K. Indriūnas sakė, kad
jis nėra pilies statybų ant Šeimyniškėlių piliakalnio šalininkas, jei ta plis
bus statoma tokia, kokia buvo planuojama iki šiol.
„Jeigu mes tą piliakalnį jau darkome, statykime taip, kad būtų pasauliui
įdomu, o ne tik mums, vietiniams valdininkams“, - sakė apie inovatyvius
architektūrinius pilies projekto sprendimus prabilęs K. Indriūnas.
„Anykšta“ jau ne kartą rašė apie
tai, kad žinomi šalies mokslininkai
pilimi nesižavi ir teigia, kad planuojama pilis bus ne istorijos objektas, o
tiesiog komercinis statinys.

pro memoria

Išeinančiojo mostas pasiliekantiems
Birželio 15-osios vidurdienį į Anykščių šilelio smėlį gulė 1926ųjų rudenį nuo jo pakilusios dulkės. Taip baigiasi vieno iš ryškiųjų
pasaulio anykštėnų dailininko Bronislovo Pajarsko (1926–2017)
kelionė.

Pagonis! Tiki saulės ir lietaus
poveikiu!
Birutė
MORKVĖNIENĖ,
Anykščių baseiną rekonstruojančio UAB „Statybos restauravimo darbai“ direktorė, apie
plytelių kokybę tiriantį Anykščių
savivaldybės administracijos direktorių Audronių Gališanką:
„Jeigu žmogus nepasitiki Europos Sąjunga, tai kuo jis dar gali
tikėti? Nebent Trampu.“
Už tiek pinigų būtų išėję keli
ibirai valerijono
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, apie tai,
kodėl už 5 tūkst. 88 eurus tyrė
baseino plyteles:
„Geriau ramia sąžine pasirašyti
aktus, negu paskui drebėti ir laukti
kažko.”
... arba „gražiai gyventi –
neždrausi“
Jolita PAUŽUOLIENĖ, architektė, apie baseino plytelių tyrimą:
„Gal ir logiška reikalauti, jog
plyteles pakeistų. Na, jos atlaikys
penkerius metus nekeisdamos savo
išvaizdos, bet kas draudžia norėti,
kad jos taip pat atrodytų ir po 25erių metų.“
Per Jūsų patiklumą ir išplito
kiaulių maras...
Dainius ŽIOGELIS, rajono
Tarybos narys, socialdemokratas, Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas, apie pasitikėjimą Europos Sąjunga:
„Aš savo darbe nuolat gaunu ES
gaminių, pasižiūriu į dokumentus
ir tikiu, kas juose parašyta.“

Nėrijus
BLAŽYS,
buvęs Anykščių kelių policijos
vadovas:
- Manau, esminė išaugusio
avaringumo priežastis - automobilių srauto padidėjimas. Miesto
infrastruktūra neparuošta tokiam
srautui. Ačiū Dievui, įvykiai dar
be skaudžių pasekmių. Pritariu
gatvių siaurinimui - jas siaurinant
mažėja automobilių greičiai. Žinoma, dėl avarijų kalti ir neatidūs
vairuotojai.

Nepažinusiems jo, kaip pokario
kovų dalyvio, laisvės gynėjo, galbūt
teko garbė išgirsti apie jį kaip apie

Ramūnas ZLATKUS, Anykščių technologijos mokyklos
direktorius:
- Mieste daug gatvių ženklinimo
problemų. Pavyzdžiui, iš vienpusio eismo Šaltupio gavės į Pušyno kalną, kur eismas jau dvipusis,
įvažiuoti nepažeidžiant taisyklių
neįmanoma. V. Kudirkos ir Taikos
gatvių sankryžoje - blogas matomumas. Prie pat kelių pėsčiųjų
perėjų leidžiama statyti automobilius, o tada vairuotojai nemato į
perėjas įėjusių žmonių.

savaitės citatos

lietuvį, kuris pirmasis sodyboje šalia
Anykščių dar prieš du dešimtmečius
iškėlė Europos Sąjungos vėliavą.

Jis buvo pirmasis užsienio menininkas, nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje atvežęs savo
kūrybos parodą į Anykščius. Prieš
25-erius metus, 1992-ųjų vasarą,
ją eksponavome A. Baranausko ir
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus salėje, klausėmės
jo minčių apie kūrybos laisvę. Ketvirtį amžiaus Muziejus tarp savo
vertybių saugo ir aštuonis B. Pajarsko paveikslus, kuriuose spalva
ir linija prabyla kūrėjo gimtinė.
Atsisveikiname su menininku šia
vieno paveikslo paroda: „Anykščių
šilelis“, nutapytas 1982 m. Vokietijoje, sutalpino visus B. Pajarsko
atmintyje saugotus ir jam brangius
gimtojo krašto turtus bei viltį, kad
kūrėjo dulkės nusės ten, iš kur ir
pakilo – Anykščiuose.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Ne. Ten tik užsakovo A.Baranausko pavardė
nurodyta...
Žilvinas Pranas SMALSKAS,
anykštėnas menininkas, apie A.
Baranausko klėtelės instaliaciją:
„Aš iš pradžių galvojau, kad ten
statybininkai pasikabino stendą:
rangovas, subrangovas, objekto
darbų pradžia... pabaiga...“
Net jei labai norisi?
Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos narys, apie A. Baranausko
klėtelės instaliaciją:
„Paveldas yra paveldas. Nereikia ant klėtelės lipinti jokių svetimkūnių.“
Kiek ten tos praeities Senekos
laikais buvo...

užjaučia

Genadijui ir Viktorui
SOBOLEVSKIAMS
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties valandą, mirus mylimai
mamai.
Užjaučia: St. Gudonienė,
J. Baltrūnienė, L. Žiūkienė,
B. ir J. Diliai, J. ir A. Bružai

Kai mirtis aplanko namus,
kai artimas žmogus palieka
gyvuosius, širdyje lieka didelis skausmas.
Reiškiame
nuoširdžią
užuojautą mirusio bendradarbio Alberto Avižos šeimai.
AB “Anykščių kvarcas”
kolektyvas

Genadijui ir Viktorui
SOBOLEVSKIAMS
Niekas neužpildys tuštumos ir neužgesins didžios
širdgėlos, mirus mylimai
Jūsų mamai.
Priimkite nuoširdžią mūsų
užuojautą.
A. ir R. Stašiai, A. ir O.
Mačialkinai, G. ir P. Mačiukai, A. ir S. Šatrauskai, Vanda Šatrauskienė

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, kalbėjo jubiliejiniame
Anykščių muziejaus renginyje:
„Seneka yra pasakęs, kad nevertas gyvenimas to žmogaus, kuris
pamiršo praeitį, gyvenimas būna
neramus to, kuris nepaiso dabarties
ir kuris bijo ateities.“

IŠ ARTI
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Gedulo ir vilties dieną – vaidinimas
geležinkelio stotyje
Birželio 14-ąją, trečiadienį, Gedulo ir Vilties diena paminėta
Anykščių geležinkelio stotyje. Anykščių kultūros centro režisieriaus Juliaus Jakubėno sumanymu, buvo suvaidinta kompozicija, paremta vieno įdomiausių Rusijos dokumentinio kino kūrėjų
Sergejaus Dvorcevojaus filmo „Duonos diena“ motyvais, priminusi, kad 1941 metais net 18 000 Lietuvos gyventojų buvo išvežti
iš savo namų, savo sodybų.

Anykščių geležinkelio stotyje stumiamas „Duonos vagonas“.
Renginio pradžioje prisiminta
prasmė - okupacija, užkariautojų
žiaurumai ir geriausių mūsų žmonių naikinimas. Kalbėjo Lietuvos
politinių kalinių bei tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė, apie savo
gyvenimo odisėją, perpinta tremtimi į Sibirą, vargus bei džiaugsmus pasakojo Albertas Paškevičius. Giedojo tremtinių choras
bei jaunesnės giesmininkės.
Filme „Duonos diena“ – Rusijos portretas: kartą per savaitę kaimo pensininkai eina parsistumti
vagono su duona. Geležinkelis
tiek sunykęs, kad mašinistas nesutinka rizikuoti ir važiuoti iki
to mirštančio kaimo. Užkampyje
gyvenanti pensininkų bendruomenė kiekvieną savaitę atlieka
ritualą: visi drauge porą valandų
stumia į kaimą duonos prikrautą
vagonėlį. Režisieriaus J. Jakubėno režisuotoje šio filmo dalies
rekonstrukcijoje Siaurojo geležinkelio stotyje taip pat buvo stumiamas vagonas. Jį stūmė tremtiniai - liaudies teatro aktoriai - dar
nepraradę drąsos, labai jau įžūliai
daužantys sandėlio duris ir labai
jau be jokio nuolankumo kalban-

rievės

Danielius BINKYS
Likimas man lėmė ne tik gimti
Smetonos laikais, bet ir nugyventi atkurtos nepriklausomos
Lietuvos laikotarpį, ilgesnį už
prieškarinės nepriklausomybės
periodą. Nenoromis peršasi
mintis, kad per atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį buvo
galima nuveikti daugiau negu
tarp dviejų pasaulinių karų.
Visi pripažįsta, kad kai ko jau
turime per daug, kaip antai per
negerąjį okupacijos laikotarpį
sumūrytų niekam nereikalingų

Politiniai kaliniai ir tremtiniai režisieriaus Juliaus Jakubėno spektaklį papildė autentiškais
pasakojimais.

tys su sandėlininku. Šis, iškišęs
savo galvą, patyręs, ko prašoma,
vėl užtrenkė duris ir visai kalbėtis nepanoro. Tačiau belsmui
netylant, norom nenorom duris
atvėrė ir, pasitelkęs vieną vyrą,
išnešė ant laiptų dėžes su duona.
Išsitraukęs knygutę, surado ten
įslėptą duonos laukiančių sąrašą
ir ėmė teirautis pagal pavardes.
Išgirdęs, kad reikalaujama labai
daug duonos, jis savo valia davinį sumažindavo vienu ar dviem
kepaliukais, visai nesibodėdamas aprėkti ar pastumti moterį:
„Dirbti reikia, jums tik duonos,
o normos vos ne vos įvykdomos
arba skola valstybei...” Moterys
rišasi į skaras, dedasi į maišelius
taip brangią - kvapnią, matyt, iš
importinių kviečių keptą, forminiais kepalėliais duoną.
Sandėlininkas, netekęs kantrybės, suvokdamas, kad tuštėjant
sandėliui jo įtaka silpnėja, nervingai užtrenkia duris...
Tolesnis veiksmas - baltais drabužiais pasipuošusios laisvės išniekinimas, juoda žemelė ant perono, į rytus pajudėjęs vagonas,
ant bėgių klojami pievų žolynai,
degamos žvakės...

Kaip sakė režisieriaus J. Jakubėnas, sumanymas pavyko puikiai, o renginio dalyviai papildė
meninį sumanymą savo pastabomis. „Žmonės amžininkai pasidalino savo istorijomis, pasakojo,
kad daugelis į tremtį su savimi
vežėsi žemės, kurią įsirišdavo
į nosines ir kurią saugojo visą
tremties laikotarpį. Įtaigiai suvaidino aktorė Nerita Semaškaitė“,pasakojo J. Jakubėnas.
Pasak J. Jakubėno, specialiai
šiam vaidinimui Siaurojo geležinkelio direkcija paruošė ir atvežė vagoną.
Gedulo ir vilties diena minėta
ir Anykščiuose, A.Baranausko
aikštėje. Renginio metu eiles
skaitė poetas Povilas Kulvinskas,
pasirodė Anykščių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai.
Valstybinę vėliavą minėjime
kėlė buvęs Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) komisijos darbo
grupės narys, pirmasis Lietuvos
genocido aukų muziejaus direktorius bei Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centro Atminimo programų skyriaus vedėjas, dabar savivaldybės

specialistas Gintaras Vaičiūnas.
„Iš teritorijos, kuri dabar priklauso Anykščių rajonui, buvo
represuota nuo 14 iki 16 proc.
gyventojų. Niekada lietuvių tauta
ir Anykščių rajonas nepatyrė tiek
daug nuostolių, kiek sovietinės

okupacijos metais“, - sakė G.
Vaičiūnas.
Į Gedulo ir vilties dienos minėjimą šiemet atėjo ypač mažai
žmonių.

statinių. Dabar jie sunkia našta
gula ant savivaldybių biudžetų.
Tik tokia paguoda, kad griauti
lengviau negu statyti...
O štai jaunimo liko mažoka,
bet apie šį skaudulį šiuo kartu
verčiau patylėsiu. Jau daug apie
tai prirašyta ir prikalbėta, tik
poslinkių į gerąją pusę kaip nėra,
taip nėra.
Kuo sunku patikėti, kad per
ketvirtį amžiaus nesugebėjome
sukurti reikalingiausių tobulų įstatymų. Kiekviena nauja
politinė valdžia, o iš paskos ir
žiniasklaida, kartoja, kad baisiai
reikia ryžtingų permainų ir naujų
reformų. O kaip jas įgyvendinti,
jei ne įstatymais?
Tiesa, mane kiek trikdo
nebeprisimenu kurio romėnų
išminčiaus parašyta sentencija
– „Labiausiai sugedusioje šalyje
yra daugiausiai įstatymų“. Bet
ką gali žinoti: gal permainų iniciatoriai išmintingesni už romėnų
mąstytojus.
Šios valdžios siūlomi ir kai
kurie jau priimti įstatymai turėtų

galioti labai skirtingose valstybės
gyvenimo srityse, tad ir reakcija
į juos nevienoda. Vieną pirmųjų
buvo bandyta prastumti urėdijų
pertvarkos įstatymą. Vienas iš jo
šalininkų argumentų buvo toks:
dabar savarankiškose urėdijose
už tą patį darbą darbininkams
mokama nevienodai. Sujungus
visas 42 urėdijas į vieną galingą
Lietuvos miškų įmonę, už tą patį
darbą, atliekamą bet kuriame
miške, bus mokama vienodai.
Čia prisiminiau, kad net anais
negerais laikais už tą patį darbą
įvairiuose rajono kolūkiuose buvo
mokama skirtingai. Ir neatsirado
tokio išminčiaus, kuris būtų visus
rajono kolūkius sujungęs į vieną
superkolūkį ir už tą patį darbą visiems traktorininkams, melžėjoms,
šėrėjoms būtų garantavęs vienodą
atlyginimą. Ir štai atsirado kovotojų už teisingumą, bandančių
šį principą įgyvendinti laisvosios
rinkos sąlygomis. Nors reformos
autoriai kai ko nereklamuoja, bet
net provincijos senoliui aišku, jog
po tokios reformos rajono miškuo-

se dirbančių žmonių trupučiuką
sumažės. Bet susiburs itin įžvalgių,
išmintingų miškų vadybininkų
būrys sostinėje. Jau jie neklysdami
spręs nuo kurio kampo kirsti miško
ruožą, kur sodinti ąžuoliukus, o
kur - uosius. Naujausia technika
jiems leis nesunkiai kontroliuoti,
kaip vykdomi išmintingi nurodymai. Nuskris dronas virš Skuodo
miškų ir vaizdingai praneš, kaip
čia sodinami ąžuoliukai, o po
to pasuks Anykščių kalvų link ir
vėl raportuos, kaip tos kalvos
apželdinamos. O gal bus kitaip, bet
neabejotinai geriau, negu iki šiol.
Ką gi, į miškus dauguma
lietuvių įžengia tik kaip poilsiautojai. Tai jiems ir nelabai svarbu,
ar medžių daigų augintojams
komanduoja iš Anykščių ar iš
Vilniaus. O štai Darbo kodeksas... Mums, pensininkams,
neapsakomai liūdna, kad visą
darbingą savo amžiaus pabaigą
atkurtoje nepriklausomoje šalyje
praleidome trikdomi netobulų
darbo įstatymų. Todėl tesidžiaugia jaunimas, kaip sakoma

studentų himne. Kai tik Vakarų
kapitalistai sužinos, kad Lietuvos darbo žmogui užtenka 20,
o ne 22 darbo dienų atostogų,
tai tuoj ir puls investuoti į mūsų
pramonę bei technikos pažangą.
Šioks toks nerimas kyla prisiminus, kad darbo rinkoje su mumis
konkuruojančios šalys – koks
nors Bangladešas, Vietnamas ar
Birma turi milijonus potencialių
darbininkų, galinčių nepirkti
žieminių drabužių ir avalynės,
gyventi nešildomuose plonų
sienų būstuose ir išgyventi už
gerokai mažesnę minimalią
algą. Bet tikėkimės, kad naujasis
Darbo kodeksas vilios labiau
už subtropikų ir tropikų klimato
patogumus.
Peršasi dar vienas pastebėjimas – per savo gyvenimą seni
ir pusamžiai lietuviai turėjo
vykdyti tiek daug besikaitaliojančių įstatymų, kad jų ignoravimas
tapo įprastu dalyku. Tai rodo
ir reakcija į naująjį alkoholio
kontrolės įstatymą. Bet gal apie
tai – kitą kartą...

Režisierius Julius Jakubėnas, operatorius Andrius Falkauskas
bei smagiosios anykštėnės dainininkės Greta Baldauskaitė ir
Jurgita Baldauskienė.
Raimondo GUOBIO nuotr.

- ANYKŠTA
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Rašytojas mano, jog jaunimas emigruoja,
daiva.g@anyksta.lt
nes neskaito knygų
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Kelionę „Laiko mašina“ kartu su poetu, rašytoju (keliasdešimties knygų autoriumi), žurnalistu, Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nariu Rimantu Vanagu pradedam jo gimtųjų Peslių kaime (Anykščių sen.), ilgesniam laikui sustojame dabartinėje Žvejų gatvėje
Anykščiuose – čia prabėgo nuotykių pilna vaikystė, čia prasidėjo ir pašnekovo, kaip žurnalisto, kelias. Palikę Anykščius atsiduriame
senuosiuose Vilniaus universiteto rūmuose, „Jaunimo gretų“ redakcijoje, o iš čia jau atsiveria platusis pasaulis – galybė aplankytų
šalių, sutiktų įdomių žmonių, kurių patirtys, mintys, išgyvenimai gulė į R. Vanago straipsnius, knygas.
Trumpam persikėlę į užatlantę, „Laiko mašina“ vėl grįžtam namo. Tik jau nebe į Vilnių, o į vaikystės namus, į Žvejų gatvę, kur
gimsta tekstai jau nebe apie „žvaigždes“, o apie savus, artimus, paprastus anykštėnus.

Žuvies dorojimas – kiekvieno žvejo garbės reikalas! 2017 m. sausis.
1948 m. – 1955 m.
Vaikystėje visur bėgte –
nuotykiams vis laiko stigo
Rašytojas R. Vanagas gimė Peslių
kaime, kur tėvai Leonora ir Petras
Vanagai, prasidėjus karui, čia tikėjo
jį pergyventi, auginti bent jau karvutę ir taip išmaitinti gausią šeimą.
Deja, likimas buvo negailestingas –
nerimą kėlė ne tik vykstantis II pasaulinis karas, bet ir vaikų mirtys.
Motina pagimdė septynis vaikus,
tačiau tik trims paskutiniams buvo
lemta užaugti – Genovaitė Vanagaitė–Kazlauskienė tapo medike,
72–ejų sulaukusi prieš porą metų
Amžinybėn iškeliavo technologe
dirbusi Aldona Vanagaitė–Kaubrienė, o 1948 m. šeima sulaukė pagranduko Rimanto.
„Save prisimenu nuo krikštynų,
t.y. nuo 2,5 metų. Tėvai ilgai manęs
nekrikštijo, nes vis laukė, kad pasibaigs neramumai. Pesliuose, kaip

tarybiniais laikais sakydavo, buvo
tikras banditų lizdas, t.y. galybė
partizanų ten slėpėsi. Mat geografinė padėtis buvo palanki – miškai,
atokesnė vieta nuo Anykščių bei
Kavarsko, tiltas per Šventąją... Ištisiniai šaudymai, vis besiplečiančios
Peslių kapinaitės... Matyt, tėvai vis
dėlto suvokė, kad šie baisumai taip
greitai nesibaigs ir mane pakrikštijo. Kaip dabar prisimenu – stoviu
namie prie spintutės per savo krikštynas ir geriu spanguolių kisielių,
už lango rūkas...“, – pasakojimą
pradeda pašnekovas R. Vanagas.
Į Anykščius šeima persikėlė
1952–aisiais. „Įsikūrėm iš Peslių
atsivežtoj mažoje pirtytėje, čia, ant
kalniuko, kiek aukščiau dabartinio
namo, kurį pastatė tėvas. Toje pirtytėje, kurios plotas buvo maždaug
2,5x2,5 m, gyvenom penkiese ir,
žinot, vietos visiems užteko. Buvo
dviaukštės lovos, ant vyrių pritaisytas staliukas, kurį atlenkdavom tik

Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos devintokai, V. Bražėno vadovaujami, 1963 m. vasaros pradžioje stovyklavo Utenos
rajone prie Ukuojo ir Linkmeno ežerų. Vieną ankstų rytą Rimantas su klasioku Antanu Valenta pritraukė tiek kuojų, kad
išmainė jas kaime į pieną ir grietinę.

Vanagų šeimynėlė prie tėvo suręsto namuko Žvejų gatvėje: Petras Vanagas ir žmona Leonora su dukromis Aldute, Genute ir
sūnumi Rimuku. 1954 m.
kai valgydavom, ir dar buvo mažulytė virtuvytė, kur tilpo spintutė
ir žmogelis prie pečiuko. Kai dabar pagalvoju, kaip tada gyvenom,
mane toks šiltas jausmas aplanko
– vietos tai nėra, bent vienas kitam
netrukdėm – štai toks buvo santykis. O dabar, atrodo, gyvenam per
du aukštus, o jau nakvoti liekantis
svetimas žmogus lyg ir trukdo...“ –
kalba rašytojas R. Vanagas.
Persikėlus į Anykščius, pasak R.
Vanago, prasidėjo visai kitoks gyvenimas. „Aš mėgstu sakyti, kad
tada vaikų buvo tiek, kad jų ir gatvė
buvo pilna, ir medžiai pilni, ir upė
pilna. Kiekvienoje šeimoje buvo
po 3-5 vaikus. Koks mums tada
vėrėsi gyvenimas... Į visus medžius
įlipta buvo, maudytis Šventoje pradėdavome dar tada, kai niekas nesimaudė, eidavom į šilą parsinešti
medžiagų lankams, meškerėms,
puikiai žinojom, kuriame sode skaniausi obuoliai auga... Aš nesuprantu, kai dabartiniai vaikai klausia „ką
man veikti?“, mums toks klausimas

niekada nekilo – buvo vienintelė
mintis, kad tik niekas mums netrukdytų. Juk tiek veiklos aplinkui!
Dar kitiems vaikams tėvai darbų prigalvodavo, o man, gal kaip
pagrandukui, beveik nieko daryt
nereikėjo – vienintelis mano darbas buvo sukasti mamai sklypelį
bulvėms pasodinti ir dar už tai 3
rublius duodavo...“ – pasakoja R.
Vanagas.
Rašytojas priduria, kad jam gaila
dabartinių vaikų: „Jie gi vaikystės
neturi. Kažkada dariau interviu su
viena psichologe, tai jos ir klausiu
– dabar tiek knygų prileista, kaip
vaikus auklėti, kokius darbus jiems
duoti dirbti, kaip su jais bendrauti, o
kas mokė tuometines kaimo moteris motinas? Niekas jų nemokė, jos,
man atrodo, lyg kokį vidinį žinojimą
turėjo, kaip auklėti atžalas. Pavyzdžiui, mano mama buvo labai rami,
santūri, niekada balso nepakeldavo,
o tėtis, jeigu kada pasakydavo „eik
tu, spenį“, tai jau čia žiauru būdavo.
Aš, beje, nemuštas užaugau“.

R. Vanagas prisimena ir kokių
grožio „procedūrų“ mama žinojo:
„Mano seserų buvo labai vešlūs,
ilgi plaukai. Tai mama keptuvėje
išlydydavo sviesto ir, kad tas skystis neatsiduotų sviestu, kelis lašus
odekolono įlašindavo. O kai pindavo kasas, tuo lydytu sviestu rankas
kiek suvilgydavo“.
1955 m. – 1966 m.
Mokykliniais metais pirmos
gyvenime sutiktos asmenybės
Paklaustas, ar turėdamas tiek
užsiėmimų su draugais, norėjo eiti
į mokyklą, pašnekovas sako, jog
labai norėjęs, mat jam ir ten įdomu
buvo. Visus būrelius lankė, anksti skaityti pradėjo, o juk ir draugai
niekur nedingo, ir nuotykių ne mažiau buvę.
„Pradinė mokykla tuomet buvo
dabartinio parko gale, kur didesni
namai stovi. O prūdo vietoje toks
raistelis buvo. Tai kartą jau pavasariop sugalvojau kelią namo sutrumpinti ir per tą raistą perbristi.
Aišku, įkritau, aplipau dvokiančiais maurais, grįžau namo ir galvoju, kur čia pasislėpus, juk aišku,
kad mama nepaglostys. Tai įbėgau
į išvietę, užsidaręs sėdėjau, bet
kiek tu ten prisėdėsi, reikia namo
grįžti... Net neprisimenu, ar mama
barė, gal ir pasakė kiek griežtesnį žodį, bet stebėjosi, ko namo iš
karto nėjau, juk šalta turėjo būti,
persirengti reikėjo“, – apie savo
nuotykius pasakoja pašnekovas.
Dabar dažnai įvairiuose renginiuose, šventėse kalbas sakantis
rašytojas prisimena ir pirmą savo
„išstojimą“ prieš publiką. „1957
m. antrokas buvau ir ėjau prie Pirmosios komunijos. Tada man davė
per šv. Mišias Anykščių bažnyčioje
kažkokią maldą garsiai perskaityti,
labai tuo didžiavausi. Mačiau antroje eilėje klūpančią mamą ir man
atrodė, kad ji taip manimi džiaugiasi“, – kalba rašytojas.
Septynmetė mokykla R. Vanago laikais buvo ten, kur dabar prie
„Anykštos“ redakcijos laidojimo
namai. O vėliau jis jau perėjo į J.
Biliūno gimnaziją.
„Aš turėjau labai gerą atmintį,
tad beveik nesimokiau. Nuo to nukentėjo tikslieji mokslai, bet turėjau
nuostabų matematikos mokytoją
Stasį Kunčiną, kuris buvo savo dalyko profesionalas, ypač vaikams
atsidavęs mokytojas. Tačiau jis
matė, kad iš manęs matematiko nebus, tai visada turėdavau trejetą.
O humanitariniai mokslai jau
buvo mano „arkliukas“ – šiose pamokose sutikau ir tokius mokytojus, kuriuos didžiomis asmenybėmis galiu pavadinti – lietuvių kalbą
ir literatūrą dėstė Vacius Bražėnas,
anglų kalbą – Jonas Juknevičius.
(Nukelta į 12 p.)

1974 m. Kauno kalnų turistų grupė, vadovaujama anykštėno Rimanto Plėščio, keliavo Šiaurės Kaukazo perėjomis. „Jaunimo gretų“ žurnalistas Rimantas – su šviesia kepurėle, pirmas iš kairės.
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Baseino plytelės - karo įrankis?

kad būtų atlikti papildomi kokybės
bandymai čekiškiems langams.
„Nenori tikėti tuo, ką pasaulinio
lygio gamykla deklaruoja... Tačiau
užsakovas netikėti juk turi teisę“, kalbėjo A. Mickūnas.
Architektė niekuo dėta...

Liberalas Mindaugas Sargūnas sako, kad nesame tokie
turtingi, jog po 5 tūkstančius
eurų išleistume tyrimams.
(Atkelta iš 1 p.)
Plytelės nėra iš vientisos
masės
UAB „Statybos restauravimo darbai” atliekamo Anykščių baseino antrojo rekonstrukcijos etapo projekto
vertė - per 666 tūkst. eurų. 619 tūkst.
eurų skirta iš Valstybės investicijų
programos, beveik 48 tūkst. eurų - iš
Anykščių rajono biudžeto. Darbus
rangovai pradėjo pernai.
Plytelėmis UAB „Statybos restauravimo darbai“ turi padengti 1 320
kv.m baseino lauko sienų.
Panašu, kad kažkas iš rajono vadovų atkreipė dėmesį, jog UAB „Statybos restauravimo darbai“ sienas klijuoja ne homogeninėmis plytelėmis,
t.y. pagamintomis iš vientisos masės,
o glazūruotomis.
Manoma, kad kvadratinio metro
kainos skirtumas tarp brangesnių,
vadinamųjų homogeninių plytelių,
ir pigesnių, kuriomis dengiamos baseino sienos, gali būti iki 5 eurų. Todėl rangovai, pasirinkdami pigesnes
plyteles, galėjo sutaupyti septynetą
tūkstančių eurų.
Valdininkai palaimino
statybininkų pirkinį
Anykščių savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka,
kalbėdamas su „Anykšta“ neslėpė,
jog KTU specialistų išvados jam
buvo reikalingos kaip savotiškas
ginklas, kurio jis taip ir negavo. Mat
ar plytelės iš vientisos, ar nevientisos
medžiagos, nustatyti galima plika
akimi, nereikia tam jokių specialistų,
o juo labiau tyrimų. Tačiau, jei KTU
laboratorijoje būtų nustatyta, kad
plytelės neatitinka kokybės reikalavimų, matyt, rangovus savivaldybė
galėtų nesunkiai priversti dabar uždėtas plyteles lupti ir jas keisti kitomis.
Baseino rekonstrukcijos techniniame projekte nurodyta, kad baseino plytelės turi būti homogeninės,
tačiau, pasak A. Gališankos, „du savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie dabar nebedirba savivaldybėje”, pritarė, kad rangovai pirktų
būtent pigesnes plyteles.
Nelabai noriai, tačiau direktorius vis
dėlto atskleidė, kad savo parašu pirkti
plyteles leido buvusi rajono vyriausioji
architektė Jurgita Gudelevičienė, o buvęs Statybos skyriaus vedėjas Kęstutis
Jurkevičius davė žodinį palaiminimą.
Taigi, pasak A. Gališankos, be ekspertų paramos ar kitokių įrodymų, išsireikalauti, kad rangovai pigesnes plyteles
pakeistų brangesnėmis, teisiškai nėra
galimybių.

Architektė Jolita Paužuolienė mano, kad valdžios noras
baseino sienas išklijuoti kuo
kokybiškesnėmis plytelėmis
yra visiškai logiškai.
„Jis nepasitiki Europos
Sąjunga“
Birželio pradžioje, tą dieną, kai
atėjo KTU laboratorijos atsakymas,
jog baseino plytelės atsparios lietaus
ir saulės poveikiui, į „Anykštos“ redakciją paskambino Kauno įmonės
„Statybos restauravimo darbai“ direktorė Birutė Morkvėnienė. „Esame
nepatenkinti šituo žmogum. Kodėl
jis trukdo? Nežinau, kodėl jam taip
gerai”, - „Anykštai” apie Anykščių
savivaldybės administracijos direktorių A. Gališanką sakė Anykščių
baseiną rekonstruojančios UAB
„Statybos restauravimo darbai“ direktorė B. Morkvėnienė.
Pasak direktorės, baseino rekonstrukcijos techninis prižiūrėtojas, savivaldybės Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Aloyzas Niurka jai
pranešė, kad iš Kauno technologijos
universiteto gauta išvada, kad baseino plytelės atitinka kokybės reikalavimus ir rangovų atlikti darbai vėl
bus aktuojami.
Kol savivaldybės užsakymu vyko
plytelių bandymai, UAB „Statybos
restauravimo darbai“ baseine dirbo
toliau, rizikuodama, jog nebus atsiskaityta už darbus, jeigu KTU specialistai nustatys, kad vokiškos plytelės,
kuriomis klijuojamos baseino lauko
sienos, neatitinka kokybės reikalavimų. „Galėjome už tokius pinigus
šiame objekte ką nors gero padaryti,
kad visiems būtų gerai - ir vaikams,
ir suaugusiems. Jeigu žmogus nepasitiki Europos Sąjunga, tai kuo jis dar
gali tikėti? Nebent Trampu“, - apie
A. Gališanką, plytelių, kaip paaiškėjo bereikalingam tyrimui išleidusį 5
tūkst. 88 eurus, emocionaliai kalbėjo
B. Morkvėnienė. Ji teigė dar kovo
mėnesį administracijos direktoriui
pateikė plytelių gamintojo, Vokietijos firmos, sertifikatą.
Tuo tarpu A. Gališanka „Anykštai“
teigė, kad jam įteiktas ne plytelių, o
to paties gamintojo stogo čerpių sertifikatas. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, naujosios
geltonosios plytelės, kuriomis dabar
klijuojamos baseino lauko sienos, kitokios nei ankstesnio rangovo UAB
„Lakaja“ klijuotos raudonos plytelės.
Raudonosios buvo homogeniškos, o
geltonosios - nehomogeniškos.
„Geriau ramia sąžine pasirašyti
aktus, negu paskui drebėti ir laukti
kažko”, - „Anykštai“ apie KTU tyrimo prasmę aiškino A. Gališanka.
Direktorius rankų nenuleidžia
Valdininkai plytelių pirkimui pri-

Socialdemokratas Dainius
Žiogelis stebisi, kad rajono
valdžia nepasitiki Europos
Sąjunga.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
tarė, KTU laboratorija pateikė išvadas, kad jos atsparios saulės ir lietaus
poveikiui, tad, regis, istorijoje padėtas taškas.
Tačiau, pasirodo, administracijos
direktorius toliau tęsia tyrimą. A. Gališnaka pareikalavo, kad UAB „Statybos restauravimo darbai“ iki birželio
30 dienos pateiktų įrodymus (fasadinių plytų technologinių savybių aprašymo originalą su vertimu į lietuvių
kalbą), iš kurių būtų galima spręsti,
kad rangovo siūlomos fasadinės keramikinės plytelės yra homogeniškos.
Ar vietoje naudojama sąvoka
“homogeniškas”?
Buvęs UAB „Statybos restauravimo darbai“ direktorius plėtrai
Algimantas Mickūnas, kuris, pasak
A. Gališankos, organizavo plytelių
pirkimą, „Anykštai“ sakė, kad plytelėms nederėtų naudoti sąvokos „homogeniškas“. „Molio gaminiams
ši sąvoka neturėtų būti naudojama.
Prilyginkime plyteles moliniam ąsočiui...“ - kalbėjo A. Mickūnas.
Buvęs UAB „Statybos restauravimo darbai“ direktorius plėtrai
dėstė, kad ieškota įmonių, kurios galėtų pagaminti reikiamą kiekį lauko
plytelių, įmonėms buvo nurodytos
techninės gaminio charakteristikos,
reikalavimai.
„Buvo surašytos techninės specifikacijos, reikalavimai, išmatavimai, drėgnumas, atsparumas ir kiti
dalykai. Pagal tas technines savybes,
tokias keramikines plyteles galėjo
pagaminti du gamintojai Vokietijoje.
Buvo pasirinktas gamintojas, kuris
teikė geresnes sąlygas. Ir viskas. Tos
techninės charakteristikos buvo pateiktos užsakovui - administracijai.
Jie susipažino, pritarė tam užsakymui. 2016 metų gruodžio mėnesį tas
gaminys užsakytas Vokietijoje. Ir tas
gaminys atėjo. Tik paskui atsirado
kažkokie klausimai”, - „Anykštai“
dėstė buvęs UAB „Statybos restauravimo darbai“ direktorius plėtrai A.
Mickūnas.
Jis tikino, kad papildomų kokybės
dokumentų reikalavimas iš Vokietijos įmonės yra perteklinis ir vokiečiai
net nesupranta, ko iš jų norima. Pasak A. Mickūno, visiems gaminiams
privalo būti pateikiamos atitikties
deklaracijos ir plytelėms jos taip pat
buvo pateiktos. „Mano supratimu,
tai nesuprantamas priekabiavimas“,
- apie Anykščių savivaldybės administracijos atliekamą plytelių tyrimą
kalbėjo A. Mickūnas.
Tiesa, jis dėstė, kad būna visokių
užsakovų, prisiminė, kaip jam dirbant Maskvoje rusai pareikalavo,

Anykštėnė architektė Jolita Paužuolienė, „Anykštos“ paprašyta
nuomonės apie plytelių skandalą,
dėstė, kad A. Gališankos problema
jai yra suprantama. Ji šypsojosi, kad
pati homogeniškumo sąvoka jai yra
naujiena, tačiau kalbėjo, jog jeigu
techninėse sąlygose buvo toks reikalavimas, tai jo rangovas ir turėtų
laikytis, žinoma, išsiaiškinęs, ką ta
sąvoka reiškia.
„Gal ir logiška reikalauti, jog plyteles pakeistų. Na, jos atlaikys penkerius metus nekeisdamos savo išvaizdos, bet kas draudžia norėti, kad
jos taip pat atrodytų ir po 25 metų“,
- kalbėjo architektė. Jos įsitikinimu,
buvusi rajono vyriausioji architektė
J. Gudelevičienė šioje situacijoje niekuo dėta. „Parodė jai spalvą - spalva
tiko”, - dėstė J. Paužuolienė, aiškindama, kad ne vyriausiojo rajono
architekto darbas aiškintis statybinių
medžiagų struktūros ypatumus.
Už biudžeto pinigus aiškinasi
santykius su rangovais?
Tuo tarpu opozicijos atstovai rajono Taryboje socialdemokratas
Dainius Žiogelis ir liberalas Mindaugas Sargūnas teigė manantys,
kad plytelės greičiausiai yra tik karo
tarp savivaldybės ir rangovų įrankis.
„Nežinau visų niuansų, bet man šioje istorijoje panašiausia, kad kažkas
su kažkuo dėl kažko stipriai susikirto. Gyvenam Europos Sąjungoje.
Jei nepasitikime ES standartais, kuo
mes galime pasitikėti? Aš savo darbe
nuolat gaunu ES gaminių, pasižiūriu
į dokumentus ir tikiu, kas juose parašyta“, - dėstė D. Žiogelis.
M. Sargūnas palaikė kolegos socialdemokrato mintį, jog greičiausiai
yra konfliktas tarp statybininkų ir
rajono valdžios. „Pritariu, jog sertifikatus patikrinti reikia - tai nieko
nekainuoja. Bet išmeta 5 tūkst. eurų
tyrimams ir nieko neranda, kas buvo
įtarta... Nemanau, kad esame tokie
turtingi ir galime sau leisti kiekvienam patikrinimui tiek. Pinigai - kaip
į balą. Nesupratau, kodėl anksčiau
tokio patikrinimo nereikėjo, dabar
reikėjo. Čia aš jau galiu sau leisti
įtarti, kad tie tyrimai buvo fiktyvūs“,
- kalbėjo M.Sargūnas.
Ketino tirti ir gimnazijos
plyteles
Apie pastatų lauko apdailos plyteles plačiai diskutuota ir prieš dvejus
metus. Tada, tik merui Kęstučiui Tubiui ir liberalams atėjus į rajono valdžią, buvo įtarta, kad Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos pastato sienos
padengtos degiomis plytelėmis. Ketinta atlikti tyrimą, aiškintis, degios
tos plytelės ar ne, tačiau galų gale
nuspręsta, kad tyrimas neturi gilios
prasmės - vargu ar yra tikimybė, kad
plytelės galėtų tapti gaisro priežastimi, o jeigu užsiliepsnos mokykla,
kokios ugniai atsparios bebūtų plytelės, jos gaisro neužgesins...
J. Biliūno gimnazijos pastatą
rekonstravo UAB „Anrestas“. Ši
anykštėnų statybinė bendrovė yra
tapusi Anykščių rajono valdžios
turbūt esminiu priešu - vyko galybė
„Anresto“ ir savivaldybės teismų, iš
kurių nugalėtojais dažniau išeidavo
statybininkai.

šiupinys
Pretendentai. Baigėsi terminas,
kai pretendentai į Anykščių savivaldybės administracijos Statybos bei
Architektūros ir urbanistikos skyrių
vedėjus galėjo pateikti dokumentus
dalyvauti konkursuose. Dėl Statybos skyriaus vedėjo pareigų ketina
varžytis trys pretendentai. Paskutinę
dokumentų pateikimo dieną atsirado
ir vienas asmuo, ketinantis dalyvauti
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo - rajono vyriausiojo architekto konkurse. Priminsime, jog
abiejų šių skyrių vadovų pareigos
yra savotiškos degančios kėdės - nuo
šios mero ir rajono Tarybos kadencijos pradžios abejuose skyriuose
pasikeitė jau po du vedėjus.
Nepjovė. Praėjusią savaitę vilkai
atostogavo - savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius nesulaukė nė vieno ūkininko pranešimo apie
papjautus naminius gyvulius. Nuo
metų pradžios Anykščių rajone papjautos 23 avys. Nukentėjo Anykščių, Kurklių, Debeikių, Skiemonių ir
Svėdasų seniūnijų ūkininkai.
Teismas. UAB „Anrestas“ Troškūnų gimnazijos pastato neberekonstruos. Panevėžio apygardos teismas
nusprendė, jog Anykščių savivaldybės ir UAB „Anrestas“ rangos darbų
sutarties terminas yra pasibaigęs ir
savivaldybė tos sutarties nepratęsė
teisėtai. Švietimo ir mokslo ministerija Troškūnų gimnazijos pastato
rekonstrukcijai yra skyrusi 310 tūkst.
eurų, šias lėšas privaloma įsisavinti
iki metų pabaigos - taigi skubiai turi
įvykti naujas konkursas, o nauji rangovai turės greitai suktis.
Avarija. Ketvirtadienį, po 13
valandos, įvyko avarija tradicinėje
Anykščių vietoje - V.Kudirkos ir Taikos gatvių sankryžoje. Nuo Pušyno
V. Kudirkos gatve atvažiavęs “VW”
markės automobilis nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio tos pačios
markės automobilio. Abu automobiliai per avariją smarkiai apgadinti,
žmonės nenukentėjo.
Pagalba. Antradienį Kavarsko seniūnijos Narbutų kaime ugniagesių
pagalbos prireikė greitosios medicinos pagalbos ekipažui. Greitosios
automobilis užklimpo. Jame tuo
metu buvo pacientų, todėl teko šauktis pagalbos.
Klipas. Anykščių turizmo informacijos centras ėmė platinti naują
vaizdo klipą apie pramogų ir sporto
centrą „Kalita“. Vaizdo klipą įstaigai sukūrė kūrybinė kompanija „We
Cut“. Už jį turizmo informacijos
centras sumokėjo 300 Eur.
Maras. Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos duomenimis, afrikinio kiaulių maro
(AKM) atvejų laukinėje faunoje
nemažėja, vien praėjusią savaitę
liga nustatyta 16 nugaišusių šernų.
Iš jų vienas rastas Traupio, trys –
Kavarsko seniūnijoje.
Pratybos. Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate ir
teritoriniuose policijos komisariatuose prasidėjo Fizinės prievartos
veiksmų ir Profesinės taktikos pratybos.
SUSIRINKIMAS. Liepos 1 dieną 12 valandą šaukiamas pakartotinis sodų bendrijos „Elma“ visuotinis
narių susirinkimas. Pirmas įvažiavimas, prie skelbimų lentos.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Tobotai 2.
9.25 Džiunglių knyga 2.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis
Patas.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 Šunų ABC 2.
11.50 Pasaulio dokumentika.
Plėšrūnai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Nuostabieji Japonijos gamtos
kampeliai (subtitruota).
13.35 Mis Marpl 1. N-7.
15.10 Folčio viešbutis 1. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Bėdų turgus.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. A grupė. Portugalija Meksika.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.30 Panorama.
20.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Kamerūnas
- Čilė.
23.00 Volstrito vilkas. N-14.
1.55 Pasaulio dokumentika.
3.35 Mis Marpl 1. N-7.
5.05 Mūsų miesteliai.
Paparčiai.
6.35 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Skūbis Dū.
11.45 Mara ir Ugnianešys.
13.40 Dzeusas ir Roksana.
15.45 Pričiupom!. N-7.
16.45 PREMJERA Mirtinas
žaibas. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Eilinis Džo. Kerštas.
N-7.
22.50 Mylimųjų žiedas. N14.
0.55 Vyrai juodais drabužiais
3. N-7.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7.
7.25 „Bailus voveriukas“.
7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.25 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 „Kobra 11“. N-7
10.00 „Svajonių sodai“.
11.00 „Kumba“. N-7
12.35 „Flinstounai“. N-7
14.15 PREMJERA „Ranka,
verta milijono“. N-7
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko
iškilimas“. N-7
21.15 „Transporteris 3“. N-14
23.30 „Hičkokas“. N-14
1.20 „Konanas barbaras“.

N-14.
6.30 Galiūnų varžybos.
Lietuvos rinktinė-Pasaulio
rinktinė.
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Lietuvos galiūnų čempionato kvalifikacija. Trakai.
10.05 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“.
10.35 „Didysis atodrėkis
Amerikoje“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „Viena už visus“. N-7.
13.35 Sveikinimai.
16.10 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.30 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“
N-7.
21.30 Riterio žvaigždė. N-7.
0.20 „Akloji zona“. N14.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15„Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 „Šviežias maistas.
Anos Olson receptai“.
12.25 „Gardžiausi Merės
Berės patiekalai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.15 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.05 Bėdų turgus.. (kart.).
11.55 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
N-7.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Australija Vokietija. Tiesioginė transliacija
iš Sočio.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.10 Premjera. Tarptautinė
koalicija - prieš „Islamo valstybę“. N-14.
23.10 Ponas tėtė. N-7.
0.40 Folčio viešbutis 1. N-7.
1.05 Komisaras Reksas 15.
TV
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.

12.35 Nuo... Iki....
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Banditai“. N14.
0.40 „Įkaitai“. N14.
1.35 „Judantis objekt.as“. N-7.
2.30 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
11.55 „Kobra 11“. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kita moteris. N-14.
0.45 Kaulai. N-14.
1.40 Imperija. N-14.
2.40 Amerikiečiai. N-14.
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 Voratinklis. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Degantis žmogus. N14.
23.55 Riterio žvaigždė. N-7.
programa
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
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18.50 Nemarus kinas. Trys
muškietininkai. Karalienės
deimantai. N-7. 1961 m.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Nebylus liudijimas.
Namai. N14.
23.10 Patologija. S.
1.05 „Begėdis“. N14.
2.10 „Nebylus liudijimas“.
N14.
4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.50 „Mylėk savo sodą“
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skirtingi ir tuo ypatingi.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
8.30 Euromaxx.
9.00 Premjera. Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų ryšys.
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų
iš Japonijos.
9.55 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Festivalis „Akordeono
muzikos savaitė 2016“.
13.45 Divertismentas baletui
ir orkestrui.
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Mažesnieji broliai.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.45 Keturkojai karo didvyriai.
18.05 Kuba. Laisvės sala.
18.30 Premjera. Šveicarija Hitlerio seifas.
19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.10 Tu dalis manęs.
22.35 Skambantys pasauliai

su Nomeda Kazlaus.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Jaunasis Montalbanas
2. N-7.
1.45 Keturkojai karo didvyriai. (kart.).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Ne vienas kelyje.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
17.30 Bus visko (k).
20.15 KK2 (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
6.25 „Ledo kelias“. N-7
(kart.).
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7
(kart.).
8.30 „Ekstremali žvejyba“.
N-7
9.00 „Tavo augintinis“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7.
12.00 „72 valandos“. N-7.
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
14.00 „Bjauriausi darbai
pasaulyje“. N-7.
15.00 „Ledo kelias“. N-7.
16.00 „Iš peties“. N-7.
17.00 „Aukščiausia pavara.
Nuo A iki Z“. N-7
18.10 „Gražiausi žemės
kampeliai“.
18.45 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Prieskonių princesė“.
N-7

20.55 „6 kadrai“. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Nakties TOP. Vasara“.
N-14
23.00 „Legendos“. N-14
0.00 „Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai“. N-14
1.45 „Tironas“. N-14
07.25 „Kaip gyvena krokodilai“. N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“ . N-7.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Pasakų sekimas“. N-7.
12.45 „Ilga kelionė namo“.
N-7.
14.55 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas. Priešprieša“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su
Mindaugu Biliumi.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“. N-7.
01.10 „Vera. Pasakų sekimas“. N-7.
02.55 „Kalnų ežerai“.
03.45 „Ilga kelionė namo“.
N-7.
05.25 „Kalnų ežerai“.
06.15 „24/7“.
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VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVIII. Trūkusi grandinė. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Auklė“.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016“.
„Phronesis“. (kart.).
7.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.50 Šokių akademija 1
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Skirtingi ir tuo ypatingi.
13.10 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“.
14.20 Durys atsidaro.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno
dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 LRT Kultūros akademija.
21.10 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis.

22.00 Rojus Lietuvoj.
23.20 Linija, spalva, forma.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
6.00 Autopilotas.
6.30 Pasienio sargyba (k).
7.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
8.30 Bus visko (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 6 kadrai. N-7.

14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 Univeras. Naujas bendrikas. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Farai. N-7.
23.00 Pasiuntiniai. S.
0.50 Daktaras Hausas. N-14.
1.45 Salemas. N-14.
06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N- 7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
12.35 „Baimės įlanka“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N- 7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N- 7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris..
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžiotojai“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Auksinė daina“.
Svečiuose – grupė „Balius“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Ilga kelionė namo.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
11.50 Šunų ABC 2 (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
N-7.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.55 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida
„Svarbios detalės“.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Rezistentai.
N-14.
0.20 Stilius.
1.05 Komisaras Reksas 15.
TV
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“

16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės.
N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Nežinomas“. N14.
0.00 „Įkaitai“. N14.
0.55 „Judantis objekt.as“.
N-7.
1.50 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Sibilės knyga. N-14.
23.30 24 valandos.
Palikimas. N-14.
0.35 Kaulai. N-14.
1.30 Imperija. N-14.
2.20 Amerikiečiai. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.

8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Pasienio sargyba. N-7.
21.00 Aeroplanas 2. Tęsinys.
N-7.
22.45 Degantis žmogus.
N14.
1.35 „Gyvi numirėliai“. N14.
programa
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo
šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Emigrantai.
11.50 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys. N-7.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.45 FIFA Konfederacijų taurė. A grupė. Rusija - Portugalija.
Tiesioginė transliacija iš
Maskvos.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų taurė. A grupė. Meksika - Naujoji
Zelandija. Tiesioginė transliacija iš Sočio. HD. Pertraukoje
- Trumposios žinios.
23.00 Drakonas. Briuso Li
istorija. N-14.
1.05 Komisaras Reksas 15.
TV
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Greitojo reagavimo būrys“. N-7.
0.35 „Įkaitai“. N14.
1.30 „Judantis objektas“. N-7.
2.25 „Begėdis“. N14.
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Brangenybių medžiotojai. N-7.
0.55 Kaulai. N-14.
1.45 Imperija. N-14.

2.40 Amerikiečiai. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „44-as skyrius“. N-7.
11.30 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Pagalbos skambutis.
N-7.
21.00 Širšių lizdas. N14.
23.15 Aeroplanas 2. Tęsinys
(k). N-7.
1.00 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
programa
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
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21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVIII. Mirštantis
menas. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“.
N-7.
3.30 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.20 Midsomerio žmogžudystės XVIII. Trūkusi grandinė.

21.10 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis.
22.00 Volstrito vilkas. N-14.
0.55 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.30 Misija. Vilnija.
3.00 Tu dalis manęs.
4.20 Anapus čia ir dabar.
5.15 Panorama.

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Klauskite daktaro.
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.50 Šokių akademija 1
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Šveicarija - Hitlerio
seifas (kart.).
13.10 Rojus Lietuvoj.
14.30 Durys atsidaro. Viena
istorija.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Stambiu planu.
19.00 Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Anapus čia ir dabar.

6.30 Info diena (k).
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva (k).
23.30 Dienos komentaras
(k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 Univeras. Naujas bendrikas. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Karibų piratai.
Numirėlio skrynia.. N-7.
1.10 Daktaras Hausas. N-14.
2.00 Salemas. N-14.

7.00 “Jaunasis vilkolakis”.
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.

06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N- 7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
12.35 „Baimės įlanka“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N- 7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N- 7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris..
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžiotojai“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina.
Svečiuose – Sasha Song.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.50 Reporteris.

20.20 IQ presingas.
21.10 Premjera. Lemtinga
diena.
22.00 Elito kinas. Kafkos
„Statinys“. N-7.
23.50 Poezija. LRT aukso
fondas.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.05 Projektas Pi. (kart.).
1.40 Šlovės dienos. N-7.

15.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 Univeras. Naujas bendrikas. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Tikroji auka. N-14.
0.00 Daktaras Hausas. N-14.
1.00 Amerikietiška siaubo
istorija. N-14.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVIII. Šventieji ir nusidėjėliai. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Auklė“.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupės
„Freaks On Floor“ koncertas.
7.05 Stilius.
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
(kart.).
13.10 Tu dalis manęs.
14.30 ARTi.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Nacionalinis turtas.
Henrikas Šablevičius.
19.00 Projektas Pi.
19.30 Šlovės dienos. N-7.

6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena. Vedėjas
Tadas Grabys.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.

06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N- 7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
12.35 „Baimės įlanka“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N- 7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
18.55 PREMJERA. „Baimės
įlanka“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina.
Svečiuose – grupė „16Hz“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
N-7.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Kamerūnas
- Australija. Tiesioginė transliacija iš Sankt Peterburgo.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų
taurė. B grupė. Vokietija Čilė. Tiesioginė transliacija iš
Kazanės. HD. Pertraukoje Trumposios žinios.
23.00 Premjera. Stalingradas.
N-14.
1.15 Komisaras Reksas 15.
TV
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.

12.35 Bus visko (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Visi vyrai - kiaulės. N-7.
20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
„Karo menas. Išdavystė“. N14.
0.25 „Įkaitai“. N14.
1.20 „Judantis objektas“. N-7.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 Šviesoforas. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 Kerštas ir meilė. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Rezidentai. N-7.
20.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
21.00 Šviesoforas. N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Valkirija. N-7.
0.55 Kaulai. N-14.
1.45 Imperija. N-14.
2.40 Amerikiečiai. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „44-as skyrius“. N-7.

11.30 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7. 18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 Nužudyk dėl manęs.
N14.
22.55 Širšių lizdas. N14.
1.05 „Gyvi numirėliai“. N14.
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
2.45 „Savas žmogus“. N-7.
5.00 Savaitės kriminalai (k).
programa
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Kelnas.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 Komisaras Reksas 13.
N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
11.30 Klausimėlis.lt.
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.10 Premjera. Seserys.
N-7.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 Muškietininkai 3. N-7.
19.00 Gamtos inspektoriai.
19.25 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Joninės.
23.05 Mecgeris ir negyvėlis
ryklių akvariume. N-7.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.05 Komisaras Reksas 15.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
TV
6.40 “Didysis žvejys”.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.35 24 valandos (k). N-7.
12.35 Nuo... Iki.... (k).
13.30 “Amžina meilė”. N-7.
15.30„Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. penktadienis. N-7.
21.00 „Bėgančios kortos“.
N14.
22.50 „Moteris-Katė“. N-7.
1.00 „Karo menas. Išdavystė“.
6.25 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 TV Pagalba. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 „Simpsonai“. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 TV Pagalba. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Nerealieji. N-7.
21.50 Laisvė Joninėms.
23.50 Kaip mylėtis angliškai?
N-14.
1.40 Valkirija. N-7.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
8.35 „Tokia tarnyba“. N-7.
9.30 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
11.30 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.

12.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7.
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
21.35 Sunkūs laikai. N14.
23.30 Nužudyk dėl manęs.
N14.
1.20 „Gyvi numirėliai“. N14.
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.00 Sunkūs laikai. N14.
programa
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7.
10.25 “Policija ir Ko”. N-7.
11.30 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
12.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Vyriausiasis inspektorius

Bejėgis. N-7.
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7.
1.00 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
4.20 Midsomerio žmogžudystės XVIII. Šventieji ir nusidėjėliai. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
6.30 Lemtinga diena (kart.).
7.20 Bėdų turgus.
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 1
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Festivalis „Akordeono
muzikos savaitė 2016“.
Akordeonistų maratonas. HD
(kart.).
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.10 Devyni mėnesiai
gimdoje. Lemtingi pokyčiai

(subtitruota).
22.00 Lietuvos patriotai.
23.15 Stambiu planu.
23.45 Poezija. LRT aukso
fondas.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Markas
Palubenka.
1.40 Šlovės dienos. N-7.
2.30 Kultūrų kryžkelė.

16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Pėdsakai“. N-7
20.00 Univeras. Naujas bendrikas. N-7.
21.00 Rezidentai. N-7.
22.00 Baikeriai. N-7.
0.20 Daktaras Hausas. N-14.
1.20 Amerikietiška siaubo
istorija. N-14.
2.15 Greislendas. N-14.

6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena. Vedėja
Rasa Tapinienė.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N- 7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
12.35 „Baimės įlanka“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N- 7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N- 7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“. N-7.
18.00 Reporteris..
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Baimės įlanka“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Auksinė daina.
Svečiuose – grupė „Jonis“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“. N-7.
00.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.50 Reporteris.

7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
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Benksas. Dalelė širdies. N14.
22.50 SNOBO KINAS
Jonvabaliai sode. N14.
0.55 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Markas
Palubenka.
7.05 Tikri vyrai.
7.55 Smarkuolis Tašis (kart.).
8.10 Animalija (kart.).
8.35 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą.
8.50 Šokių akademija 1
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Devyni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai (subtitruota, kart.).
13.10 Lietuvos patriotai.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 Premjera. Smarkuolis
Tašis.
14.55 Animalija.
15.20 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą.
15.35 Šokių akademija 1.
16.05 Kaip atsiranda daiktai
9.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Legendos.
21.10 Prieš parskrendant į
žemę.
22.00 Muzika gyvai.
23.35 Projektas Pi.

0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Džiazo muzikos vakaras.
2.15 Šlovės dienos. N-7.
6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.30 24 valandos (k). N-7.
15.20 KK2. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-7 (kart.)
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“. N-14.
10.30 „Grainderis“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7 (kart.).
12.30 “Pėdsakai”. N-7.
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-7.
16.00 “Kastlas”. N-7.
17.00 “Kobra 11”. N-7.
18.00 CSI Majamis. N-7.
19.00 Pėdsakai. N-7.
20.00 Farai. N-7.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Laukinė. N-14.
0.55 Baikeriai. N-7.

2.50 Tėvynė. N-14.
06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.10 Grilio skanėstai.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
09.20 „Neišsižadėk“. N-7.
10.25 „Albanas“. N- 7.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
12.35 „Baimės įlanka“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
N- 7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“. N- 7.
16.00 Reporteris.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Tiesiogiai iš Vilniaus Vingio
parko.
17.55 Grilio skanėstai.
18.00 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Jojimas“. Tiesiogiai iš Vilniaus
Vingio parko.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Bėgimas-šaudymas“. Tiesiogiai
iš Vilniaus Vingio parko.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas.
Apdovanojimai.
21.15 „Bitininkas “. N-7.
22.15 Žinios.
22.45 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
22.50 „Bitininkas “. N-7.
00.55 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
02.50 „Neišsižadėk“. N-7.
04.25 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“. N-7.
05.15 „Neišsižadėk“. N-7.
06.00 „Gamtos magija“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 Premjera. Tobotai 2.
7.20 Tatonka ir mažieji
draugai.
7.35 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.50 Džiunglių knyga 2.
8.05 Premjera. Mūsų miesteliai. Plateliai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Šikšnosparnis
ir žmogus (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys
(subtitruota).
14.05 Džesika Flečer 2. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. A grupė. Meksika Rusija. Tiesioginė transliacija
iš Kazanės.
19.55 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Mikalojaus Noviko
dainų šventinis koncertas.
23.00 Premjera. Vieniša
kelionė. N-7.
0.20 Drakonas. Briuso Li
istorija. N-14.
TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.

Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 KINO PUSRYČIAI
„Sinbadas. Septynių jūrų
legenda“.
11.45 „Denis - grėsmė visuomenei“.
13.50 PREMJERA „Anabelė
ir Nantaketo vaiduokliai“.
15.45 Pričiupom!. N-7.
16.15 „Užkandinė ant ratų“.
N-7.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS „Kung
Fu Panda 2“.
21.20 „Blondinė ieško vyro“.
N14.
23.30 „Senoji mokykla“. S.
1.20 „Bėgančios kortos“.
N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7.
7.35 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.25 „Kung Fu Panda“. N-7.
9.00 Kobra 11. N-7.
10.00 Vasaros gidas.
10.25 Svajonių ūkis.
11.00 Vidurvasario vainikas.
13.00 Elfai.
14.40 Meilė keliauja laiku.
Smaragdas. N-7.
16.50 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.

19.30 Naktis muziejuje 2.
N-7.
21.45 Ties riba. N-14.
23.50 Motinos diena. S.
2.00 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
7.00 „Amerikietiškos imtynės“. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika.
Didysis atodrėkis Amerikoje“.
11.50 „Herbas arba skaičius“.
13.00 „Žiniuonis“. N-7.
15.05 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“. N-7.
16.10 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.30 „44-as skyrius“. N-7.
19.30 Moterys prieš vyrus.
N-7.
21.30 MANO HEROJUS
Beatodairiški veiksmai. N14.
23.25 AŠTRUS KINAS
Penktadienis, 13-oji. N14.
1.20 „Gyvi numirėliai“. N14.
3.05 Moterys prieš vyrus
(k). N-7.
programa
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai“.
N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.30 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
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11.55 „Šviežias maistas.
Anos Olson receptai“.
12.25 „Gardžiausi Merės
Berės patiekalai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senojo Tilto paslaptis“.
17.00 „Akloji“.
18.00 Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Nebylus liudijimas.
Nusikalstamas ketinimas..
N14.
23.10 „Begėdis“. N14.
0.20 Jonvabaliai sode. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo! Joninės.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
9.30 Kelias. Laida evangelikams.
9.45 Maistas ir aistros.
10.15 Muškietininkai 3
(kart.).
11.10 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“.
12.30 Jaunasis Montalbanas
2. N-7.
14.20 Velnio nuotaka.
15.35 Tarptautinis sportinių
šokių konkursas „Gintarinė
pora 2017“.
17.00 Stilius.
17.45 FIFA Konfederacijų
taurė. A grupė. Naujoji
Zelandija - Portugalija.
Tiesioginė transliacija iš
Sankt Peterburgo.
20.00 ARTS21. Meno ir
kultūros žurnalas.

20.30 Vienos filharmonijos
orkestro 2017-ųjų vasaros
koncertas Šėnbrune.
22.00 Kino žvaigždžių alėja.
Lili Marlen. N-14.
24.00 Dabar pasaulyje.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Amerikietiškas pyragas 3. Vestuvės. N-14.
0.15 Laukinė. N-14.
2.25 Tėvynė. N-14.

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

07.30 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
10.05 „Mikropasauliai“. N-7.
10.55 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.25 Grilio skanėstai.
Kulinarinė laida.
16.30 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės
finalas“. Tiesiogiai iš Vilniaus
Vingio parko.
19.55 0 laipsnių.
20.00 „Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Bėgimas-šaudymas“.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio taurės finalas. Apdovanojimai.
21.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
22.30 Žinios.
22.55 Grilio skanėstai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
N-7.

6.25 „Ledo kelias“. N-7
(kart.).
7.30 „Jokių kliūčių!“. N-7
(kart.).
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „NT žinios“.
9.30 „Nuo amato iki verslo“.
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.).
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7.
12.00 „72 valandos“. N-7.
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7.
14.00 „Bjauriausi darbai
pasaulyje“. N-7.
15.00 „Ledo kelias“. N-7.
16.00 „Iš peties“. N-7.
17.00 Aukščiausia pavara.
Patagonija. N-7.
18.30 Gražiausi žemės
kampeliai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias
paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

Informacija suteikiama
tel. (8-650) 16057.
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IŠ ARTI

Po muziejaus stogu susitikti visiems
daiva.g@anyksta.lt
buvo malonu...
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Birželio 13-osios – Antaninių - vakarą Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio- Žukausko memorialinio muziejaus kalvelėn kopė
anykštėnai ir miesto svečiai - kas būriu, kas po vieną čia rinkosi ne tik žymiuosius Antanus pasveikinti, kartu atvyko ir į iškilmingą
muziejaus 90 metų jubiliejaus renginį.
Tarp sveikinimų, prisiminimų, dovanojamų gėlių žiedų skambėjo rusų kompozitorių romansai, kuriuos atliko operos solistas Liudas
Mikalauskas, rusiškai ir lietuviškai Puškino, Achmatovos, Cvetajevos eiles deklamavo aktorė Virginija Kochanskytė, muzikos garsais
žavėjo pianistė Audronė Juozauskaitė.

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius
Antanas Verbickas glaudė Vijoletos Vanagienės dovanotą žolynų puokštę.
Muziejaus istorija iš
direktoriaus lūpų
Muziejaus direktorius Antanas Verbickas renginio pradžioje
trumpai priminė muziejaus atsiradimo istoriją. „1927 m. gegužės
1 d. yra mūsų muziejaus pradžia.
Antanas
Žukauskas–Vienuolis
– muziejininkas, A. Žukauskas–
Vienuolis – turizmo Anykščių
krašte pradininkas. Kam, jeigu
ne jam, priklauso geriausias reklaminis šūkis: „Niekur nėra taip
gera ir gražu, kaip Anykščiuose“.
Kas, jeigu ne jis, subūrė iškilų
komitetą, kuris be jokio atlygio
dirbo ekskursijų vadovais, parodė, kas yra prioritetas, žmonėms,
kurie dirba muziejuje.
Jeigu sėdėdamas savo kambaryje prie rašomojo stalo pro tą
siaurą langą prie klėtelės pamatydavo būrį žmonių, tai jis mesdavo
plunksną, nuskubėdavo laiptais
ir pradėdavo vesti ekskursijas, o
tada likdavo neaprašyta kažkuri
Ažuožerių kaimo sodyba, liko
neparašyta kažkuri istorija, bet

Garbūs renginio svečiai (iš kairės): istorikas, profesorius Antanas Tyla, Anykščių rajono savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius, rašytojas Rimantas Vanagas, Vilniaus universiteto dėstytoja ir rašytoja Jurgita Žąsinaitė bei rajono meras
Kęstutis Tubis.

jis manė, kad svarbiau bendrauti
su žmogumi.
Todėl ir mes, kai už mūsų nugarų
yra A. Žukauskas–Vienuolis, Onutė Sedelskytė, Teresė Mikeliūnaitė,
esam tarsi įpareigoti suvokti, kad
muziejininkui vis dėlto svarbiausias yra žmogus“.
Direktorius A. Verbickas prisiminė ir kitą iškilų anykštėną
– vyskupą, „Anykščių šilelio“
autorių Antaną Baranauską. „Tačiau, kas būtų buvęs A. Baranauskas – galbūt tik „Anykščių
šilelio“ autorius“ – be savo medinės ambasados – klėtelės, kuria
ir pradėjo rūpintis A. ŽukauskasVienuolis“.
A. Verbickas džiaugėsi, kad
muziejaus veikla ypač išsiplėtė
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tada muziejuje atsirado kur
kas daugiau dirbančiųjų, metai
po metų plėtėsi muziejaus veikla,
prisidėjo nauji, žmonių lankomi
objektai – Arklio muziejus, B.
Buivydaitės namelis.
Per visą muziejaus istoriją jame
iš viso dirbo per 100 žmonių.

Į jubiliejinį renginį rinkosi ne tik anykštėnai, bet ir svečiai iš kitų miestų...

Gėlių puokštę direktorius įteikė
ilgiausiai muziejuje dirbančiai
– beveik 40 metų – vyriausiajai
fondų saugotojai Vidai Zasienei.
Meras prabilo Senekos
žodžiais
Į renginį atvykę Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis
Tubis bei vicemeras Sigutis Obelevičius muziejininkams taip pat
linkėjo kuo ilgiau gyvuoti, saugoti praeitį ir nebijoti ateities. „Muziejaus direktorius minėjo, kad A.
Žukauskas– Vienuolis įžvelgė, kad
turizmo pradžia prasideda nuo šio
objekto, nuo klėtelės, nes atmintis, kuri puoselėjama, kuri saugoma, visada turi vertę ir ta vertė tik
didėja. Seneka yra pasakęs, kad
nevertas gyvenimas to žmogaus,
kuris pamiršo praeitį, gyvenimas
būna neramus to, kuris nepaiso
dabarties ir kuris bijo ateities“,
– kalbėjo meras. Jis muziejaus
direktoriui įteikė simbolinį 2 000
eurų čekį būsimajai muziejininkų
kelionei maršrutu Vilnius – Kutai-

sis - Tbilisis.
Muziejininkus
sveikino
ir
Anykščių bibliotekos, Kultūros
centro, Anykščių menų centro,
švietimo įstaigų vadovai.
Svečiai iš Vilniaus žodžiais
„tapė“ Anykščių vaizdus
Sveikinimo žodį tarė ir istorikas, profesorius Antanas Tyla.
„Džiaugiuosi dalyvaudamas šioje didelėje dvasingoje šventėje.
Ir štai tokia mano sveikinimo
kalba... Prieš 125 metus tokį pat
mėnesį kaip šis, tik šešiom dienom vėliau, 1892 m. birželio 19
d., didysis mūsų anykštėnas Antanas Baranauskas vienoje svečių
knygoje užrašė: „Po šituo stogu
viešėt patogu... Čia kožnas žodis širdį parodys, čia tikra širdis
per lūpas girdis...“ Čia mes visi
maloniai pakviesti ir susirinkę į
didelę garsiųjų anykštėnų sukurto paminklo jubiliejinį paminėjimą suprantame ir jaučiame šios
šventės visas prasmes, visas prasmines dimensijas – praeities, da-

barties, ateities. Prasmę į aukštį,
į plotį, į gylį, į širdį, ir protą. Čia
jaučiama stipri istorijos, lietuvių
tautos kūrybinės galios ir jų, ją
išreiškusių anykštėnų klasikų: A.
Baranausko, A. Žukausko – Vienuolio, Jono Biliūno - kūrybinio
darbymečio vaisių energetika.
Čia jaučiamos klasikų tarpusavio
sąsajos, jos mums aiškios ir kartu
mįslingos, skatinančios jas pažinti ir toliau tyrinėti... Panašiai mįslingas ir šitas virš mūsų plytintis
mėlynas Anykščių dangus. Kai
vėlus vakaras sutemus uždegioja
žvaigždes, praskaidrėjus dangui,
tai nesurasi, kur prasideda ir kur
baigiasi Grįžulo ratų kelias, iki
kur tęsiasi septynių Šienpjovių
pievos, kur pranyksta Sietyno
pabirusios žvaigždės, į kur veda
Paukščių takas – ar į Karalienės
Liūną, ar į Laimės žiburį, ar dar
toliau prie Rubikių ežero. Graži ir mįslinga anykštėnų aukšta,
dangiška pastogė. Taip čia, po
šituo nepasiekiamu stogu, šioje
vietoje, gilios atminties žemėje,
šitame kieme ir name, šalia klėtelės, šalia žaliojo namo, nesurasi,
kur prasideda ir kur baigiasi poeto ir vyskupo, ir kur nueina A.
Žukausko–Vienuolio takas...“ –
prasmingus žodžius publikai dovanojo profesorius.
Prof. A. Tylą atlydėjusi taip pat
iš Anykščių kilusi rašytoja Jurga
Žąsinaitė, neseniai gimtuosiuose
Anykščiuose pristačiusi antrąją
savo knygą „Azuritijos kardinolai“, kalbėjo ne tik apie tai, kaip
jaukiai jaučiasi grįždama namo,
bet prisiminė pasakojimą apie šv.
Antaną. „Nuo šv. Antano prasidėdavo šienapjūtė, o iš laukų grįžusius šienpjovius moterys pasitikdavo su vandeniu, taip tikėdamos
sulaukti gero derliaus, gero oro.
Šv. Antanas taip pat yra ligonių
globėjas, jam meldžiasi moterys,
trokštančios susilaukti vaikų, taip
pat jam melsdavosi pametusieji
daiktus ar žmones. Man tai didelė
simbolika, nes mes, anykštėnai,
štai čia ir suradome vieni kitus“,
– kalbėjo Vilniaus universiteto
dėstytoja.
Šventė tęsėsi „žaliojoje pilyje“
Po svečių kalbų į sceną vėl grįžo
aktorė V. Kochanskytė, dainininkas L. Mikalauskas bei pianistė A.
Juozauskaitė. Tik dabar jau skambėjo D. Dolskio, A. Šabaniausko,
V. Kernagio dainos, liejosi Maironio posmai.
Po daugiau nei 2 valandas trukusio renginio visi pilnutėlės salės svečiai buvo pakviesti į „žaliąją pilį“ pasivaišinti ir toliau
pabendrauti.

Aktorė Virginija Kochanskytė ir operos dainininkas Liudas Mikalauskas žavėjo publiką dainomis,
poezija, vaidyba...
Autoriaus nuotr.
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Rašytojas mano, jog jaunimas
emigruoja, nes neskaito knygų

Vasaros svečius iš namuko Anykščių Žvejų
gatvėje linksmai su žmona medicinos biologe
Vijoleta išlydint...
(Atkelta iš 5 p.)
Būdavo, kad mūsų auklėtojas V.
Bražėnas, pavyzdžiui, papasakoja
istoriją, kaip prancūzų rašytojas H.
de Balzakas vaikščiodavo su labai
įdomia lazda – nors buvo kreditorių
apsuptas, visiems iki ausų prasiskolinęs, bet iš mandrumo vaikščiojo su
lazda, kurios bumbulas buvo ne bet
koks, o iš brangakmenių. Išgirdęs šią
istoriją, nulėkiau į biblioteką, pasiėmiau S. Cveigo knygą apie Balzaką
ir ją perskaičiau. Arba, tarkim, mokykloje mokydavomės apie V. Šekspyrą, tai kiek bibliotekoj rasdavau jo
knygų, tiek iš karto ir pasiimdavau“,
– pasakoja R. Vanagas.
1966 m. – 1976 m.
Vadovybė prieštaravo darbui
„Jaunimo gretose“
Pasak rašytojo, baigdamas mokyklą jis norėjo stoti į žurnalistiką. Dar
būdamas moksleiviu rašė straipsnelius į įvairius Lietuvos laikraščius ir
žurnalus. „Rašiau „Kolektyviniam
darbui“, buvau „Lietuvos pionieriaus“ jaunasis korespondentas. Pavyzdžiui, 1960 m. žurnalui „Mūsų
gamta“ nusiunčiau straipsnelį
„Šventojoje žiemojo antys“. Tai

Du anykštėnai Los Andžele: buvęs UCLA profesorius Algirdas Avižienis ir knygą apie jį berašantis Rimantas Vanagas. 2010 m.

dabar jos žiemoja kasmet, o tada
pirmą kartą dalis ančių populiacijos
užsilaikė ir neišskrido. Už straipsnius gaudavau ir atlyginimą, kurį
dėjau į taupyklę: taip pirmiausiai
nusipirkau kirvuką, paskui fotoaparatą „Smena“ ir galiausiai – dviratį.
Taigi baigęs mokyklą dokumentus nunešiau į žurnalistiką, nes
daugiau alternatyvų kaip ir nebuvo, gal dar būtų buvę įdomu studijuoti geologiją ar ichtiologiją, bet
pastarojo dalyko Lietuvoje nedėstė“, – apie specialybės pasirinkimą
pasakoja pašnekovas.
Tačiau į žurnalistiką R. Vanagui
nepavyko įstoti: „Tada buvo tokia
tvarka, jog norint stoti į žurnalistiką, reikėjo turėti dvejų metų gamybinį stažą, jo neturėjau, tad įstojau
į Vilniaus universitetą, į lietuvių
kalbą ir literatūrą. Po pirmo kurso
sužinojau, kad kažkas iš žurnalistikos iškrito ir galiu bandyti perstoti.
Tačiau tuometinė mano kuratorė
nepatarė to daryti, nes esą žurnalistikoje yra visko po truputį, bet
nieko gilaus, tad verčiau baigčiau
jau pradėtą specialybę. Buvau jau
kurse pritapęs, tai ir pasilikau. Na,
o būdamas penktame kurse gavau
rekomendaciją ir pradėjau dirbti

Kolumbiečiai Nijolė Sivickas su sūnum, buvusiu Bogotos meru
Antanu Mockum, lankydamiesi Žvejų gatvėje pernai vasarą, Nijolės iniciatyva ant grindų sukūrė tokią „instaliaciją“...
Nuotraukos iš Rimanto VANAGO archyvo

„Jaunimo gretų“ žurnalo korektoriumi-stilistu. Tačiau čia likimas
vėl įdomiai susidėliojo. Galėjau
labai greitai „lėkti“ iš žurnalo ir
dirbti kur nors mokytoju. Kartais
ir dabar pagalvoju, kaip būtų buvę,
jeigu nebūčiau likęs „Jaunimo gretose“.
Kadangi nelankiau paskaitų
penktame kurse, man nenorėjo
leisti rašyti diplominio darbo, o
tada turėčiau laikyti valstybinius
egzaminus. Tačiau per svarstymą
katedroje mane užtarė profesorius
Donatas Sauka, sakydamas, kad
būtų neteisinga, jog tokiam gabiam studentui nebūtų leista rašyti
diplominio. Tuo metu katedrose
vykdavo keli svarstymai – vienam
kartui parašai vieną dalyką, kitam
– kitą ir t.t. Taigi po to pirmojo
svarstymo mano kuratorė Elena
Bukelienė patarė parašyti bent viena dalim daugiau nei kiti. Sakau,
kad liko kelios dienos, aš tikrai nespėsiu. E. Bukelienė mane nuramino, kad niekas tų darbų neskaito,
svarbu apimtis yra, sako: „Nurašyk
nuo kokios knygos, ir bus gerai“.
Aš taip ir padariau, nupyškinau
kažkokios knygos dalį ir nuėjau į
svarstymą. Ir iš tikrųjų perėjau į
kitą etapą ir pagaliau buvo leista
rašyti diplominį darbą. Bet gynime ir vėl manęs laukė staigmena,
norėjo tą darbą prastai įvertinti.
Tačiau buvo tokios taisyklės, kad
jeigu bent vieną diplominio darbo
dalį galima spausdinti kaip mokslinį tekstą, turi būti rašomas penketas, o mano darbe buvo trys tokios
dalys. Gavau penkis, apsiraminau,
kad liksiu „Jaunimo gretose“.
Bet nemalonumai taip „lengvai“
nesibaigė. Komisijai svarstant paskyrimus, kas kur važiuos dirbti,
manęs toks Sudavičius, atstovas
mokymo reikalams, klausia, kodėl
aš nelankau paskaitų. Sakau, kad
turiu darbą, tėvai gauna mažą pensiją, man padėti negali, tad turiu
užsidirbti. „Aha, - sako, - nori užsidirbti? Iš kur esi?” Iš Anykščių...
„Tai va, - sako, - nors rytoj važiuok
į Anykščius ir iš karto atsiras dar-

bas.” Bet, kad aš jau turiu darbą –
sakau. „Į tavo vietą tikrai turėsim
ką įdarbinti”, – man pasakė.
Grįžtu į redakciją liūdnas, redaktoriui sakau, kad blogai, siunčia mane
į Anykščius. O tuo metu „Jaunimo
gretų“ redaktoriumi buvo Jonas
Lapašinskas. Pažiūrėjo jis į mane,
sako, nors ir chuliganavotas esi, bet
juk poetas. Paskambino tuometiniam Vilniaus universiteto rektoriui
Jonui Kubiliui ir paprašė, kad duotų
redakcijai studentą. J. Kubilius sako:
„Žinoma, kokios problemos...“ O redaktorius pridūrė: „Va, yra Vanagas,
tegu jis ir lieka“.
Nuėjus man jau į galutinį skirstymą, tikrai buvo pareikalavimas
iš „Jaunimo gretų“, kad čia likčiau.
Bet komisijos vadovė pasakė, jog
katedra mano kitaip, ir reikia važiuoti ne ten, kur nori, o ten, kur
reikia. Ir kaip tik tuo metu atsivėrė
durys, įėjo rektorius J. Kubilius ir
lyg tarp kitko paklausė, ar yra kokių problemų? “Ne, ne”, – visi atsakė, ir aš likau „Jaunimo gretose“.
Tada man ir atsivėrė kitoks gyvenimas...“ – apie tai, kaip liko dirbti
sostinėje, pasakoja rašytojas.
1976 m. – 1996 m.
Žurnalisto specialybė padėjo
pažinti pasaulį
R. Vanagas sako, kad porą pirmųjų metų kolegos iš „Jaunimo
gretų“ jį vos ne ant rankų nešioję,
nes gi jaunas dar, nepatyręs ir tikrai
ne konkurentas. „Tačiau aš visada
buvau ir labai smalsus. Netgi dabar
nepasakyčiau temos, kuri man neįdomi. Taigi ir anuomet – pats susigalvodavau temas, pats susirasdavau man įdomius pašnekovus.
Man labai patikdavo Maskvos
televizijos laida „Kino kelionių
klubas“ , kurią vedė keliautojas J.
A. Sinkevič (Sinkevičius). Parašiau jam laišką į Maskvą, kad noriu
susitikti. Laukiu savaitę, mėnesį –
nieko. Galiausiai taip susiklostė
aplinkybės, kad vis dėlto nuvykau
į Maskvą daryti interviu su vienu
ten dirbusiu Lietuvos atstovu. Po
interviu jis manęs lyg tarp kitko
paklausė, gal dar šiaip galintis kuo
padėti? Sakau, niekaip prie Sinkevičiaus negaliu prieiti. Oi, kaip paprasta – jis man sako. Paskambino
jis Juškevičiui, kuris buvo Radijo
ir televizijos komiteto pirmininko
pavaduotojas, lietuvis. Taigi, Sinkevičius, pasirodo, buvo jo pavaldinys. Tik man nepadoru atrodė
pirma kalbinti pavaldinį, o paskui
jau vadovą. Neturėjau nei klausimų
pasiruošęs, viską ekspromtu sugalvojau... Davė man juodą „Volgą”,
nuvežė pas Juškevičių, padariau su
juo interviu ir pridūriau, jog ir su
Sinkevičium pasikalbėti norėčiau.
Jis iš karto paskambino tam, kam
reikia, paklausė, ar Sinkevičius

namie, mat žurnalistas iš Lietuvos interviu nori su juo padaryti.
Tą dieną mano būsimo pašnekovo
namie nebuvo, bet interviu sutartas buvo kitam rytui. Padariau ir tą
interviu. Į Lietuvą grįžau su trimis
„galingais“ tekstais, iš karto mano
reitingai kolegų akyse pakilo ir,
galima sakyti, jog nuo tada ir prasidėjo mano, kaip rimto žurnalisto,
karjera.“,- pasakoja R. Vanagas
Nuo 1976 m iki 1989 m. R. Vanagas dirbo žurnale „Moksleivis“
– iš pradžių buvo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, o vėliau
tapo ir vyriausiuoju redaktoriumi.
„Lygiai kaip ir dauguma žurnalistų, aš pradėjau nuo „žvaigždžių“, bet
laikui bėgant man pasidarė nuobodu.
Aš jau beveik mintinai žinojau, kas
kaip į kokį klausimą man atsakys,
buvo laikotarpis, kai nuoširdaus interviu nelabai galėjai tikėtis, o kalbėti bendromis frazėmis man nusibodo“, – pasakoja R. Vanagas.
Paklaustas, ar nesigaili, kad atsisakė galbūt garsaus žurnalisto
karjeros, R. Vanagas tik šypteli:
„Karjera man nebuvo įdomu. Aš
atsisakiau ne tik karjeros, atsisakiau ir keturių kambarių buto Vilniuje, atsisakiau ir aukštų postų,
išstojau iš Rašytojų Sąjungos prezidiumo, bet visko atsisakiau dėl
to, kad galėčiau daryti tai, ką aš
pats noriu daryti, kad būčiau nuo
nieko nepriklausomas.“
1996 m. – 2017 m.
Grįžimas į Žvejų gatvę...
Tai, kad nusibodo ta veikla, kuria
užsiėmė, buvo viena iš priežasčių,
kodėl 1996 m. R. Vanagas grįžo
į Anykščius. Antroji priežastis –
skyrybos su žmona. „Pragyvenom
kartu 20 metų, auginom tris vaikus,
tad nebuvo lengva skirtis. Bet ir
gyventi toliau kartu nebegalėjom,
pavargom vienas nuo kito. Aišku,
galėjau likti Vilniuj, bet kišenėje
visada nešiojausi gimtųjų namų
raktą. Tad būtų buvęs „griekas“
parduoti namus Anykščiuose ir
likti Vilniuje. Juk Anykščiuose su
šeima praleisdavom visas vasaras,
čia augo vaikai. Labai džiaugiuosi,
kad nepardaviau namų, nors buvusi žmona to norėjo“, – pasakoja
rašytojas.
R. Vanagas su pirmąją žmona, anglų kalbos filologe, susilaukė dviejų
sūnų ir dukters. Vyriausiasis Rūtenis
gyvena Vilniuje, nors baigė ekonomiką, bet pasuko motinos pėdomis
ir pragyvenimui užsidirba versdamas iš anglų kalbos. Vidurinysis
sūnus Nerijus emigravo į Angliją,
o dukra Viltė gyvena Miunchene
(Vokietija). Čia baigė etnologijos
studijas ir dirba su pabėgėliais.
Grįžęs į Anykščius, R. Vanagas
2003 m. vedė dar kartą – jo sutuoktine tapo našle buvusi Vijoleta.
Moteris užsiima menais – siuvinėja
juostele, daug skaito ir, kaip sako
R. Vanagas, pastebi grožį mažuose
dalykuose. „Mums nieko daugiau
nereikia, kad tik gyventumėm ilgai
ir laimingai“, – paklaustas, ar skiriasi santuoka jaunystėje ir brandžiame amžiuje, atsakė rašytojas.
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Šimtmečio maršas į signataro gimtinę
Ketvirtadienį daugiau nei trys dešimtys mokytojų, švietimo sistemos tarnautojų ir kitų piliečių pakilo į Anykščių švietimo pagalbos centro bei A. Baranausko ir A. Žukausko - Vienuolio memorialinio muziejaus surengtą žygį iš Anykščių į Užunvėžius.
Artėjančio Lietuvos respublikos šimtmečio proga taip pagerbtas ir prisimintas vienintelis 1918 m. vasario 16-ios Aktą pasirašęs
anykštėnas Steponas Kairys (1878 - 1964).

Prie istorinio mokyklos rūmo, nuskambėjus paskutiniam „Lietuva brangi” posmui...
Keliavedžio našta man nesunki. Pro Pušyno rajoną pakilome
į aukštas kalvas, po to slėnis, vėl
kalnas, Pajarskų sodyba ir ne taip

seniai palaidoto Broniaus atmintis. Liudiškių kaime, senmedžių
ūksmėje, stabtelim prie senos sodybos - koks nepakartojamas jos

tinklas

Lydekai paliepus, man
panorėjus...
Rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbiasi taip pat atidaręs žvejybos
sezoną. Jaunojo politiko rankose - lydeka. Jaunasis politikas
skelbia, kad jam retai žvejyboje
taip pasiseka... O jo bičiuliai M.
Sargūną dėl skrybėlės jau spėjo
praminti „Indiana Džons“...

„Šerifų“ vadas sulaukė
marčios

Partijos „Tvarka ir teisingumas“
atstovo rajono Taryboje Raimundo
Razmislavčiaus socialinio tinklo

„Facebook“ paskyroje – džiugios
šeimyninės akimirkos. Neseniai jo
sūnus Vainius atšventė vestuves.

grožis, kokia architektūrinė darna.
Tik gėrėtis ir mokytis, mokytis.
Kun. Klemenso Kairio, mirusio
Sibiro tremtyje, atmintis jo gimties
vietoje prakilniai nuskambėjęs eilėraštis „Dienelė brėkšta...“ Visai
netoli ir Petro Biržio - Pupų Dėdės
tėviškė - pro vartus, palei jauną
ąžuolyną, beržų alėja einame ten,
kur senojo sodo obelis ir paminklinis akmuo. Praskrenda orlaivis,
tarsi atsiliepdamas į dainos temą,
prisimename tą pirmąjį kraštotyrininką, tikriausią smarkuolį, tautos linksmintoją ir padainuojame
jo dainą apie Lietuvą. Tarpukariu
jo skleistų pranašysčių rinkinį “...
Traktoriai laukus ars, orlaiviai
sės grūdus, pailsės kumelaitė nuo
darbų sukūdus...” Kelias leidžiasi
žemyn, Storių kaimą praeiname
pakylėti, juk žvelgiame į šiaurėje
stūksančius kalnus. Aukščiausias
net 197 metrų, tikriausia Anykštijos viršukalnė. Švelnios prigimties
moteris gaivinu baisokomis istorijomis apie pašlaičių tankynėse dar
ne taip seniai gyvenusias meškas...
Ežero mėlis. Nevėža visą savo
grožį atveria nuo vieškelio, besileidžiančio į slėnį, keteros ir
vingiu vikstelėjusio dešinėn. Dar
vienas, gal pats aukščiausias kalnas, po to posūkis kairėn, jau pro
Klenuvką, Verbuvką ir tvarkingas
sodybas, per iš tvenkinio plūstan-

čio upelio tiltą...
Prie stogastulpio mus pasitiko
vietinės bendruomenės atstovai,
kartu prisiminėme Steponą Kairį,
kalbėjome apie Lietuvą tada ir dabar, apie mūsų valstybės jubiliejų,
apie tai, ką mes galime tą proga
nuveikti išskirtino. Visai atsitiktinai, tarsi primenant Niujorką, kur
S. Kairys mirė, buvome pavaišinti „Coca cola“. Tą dieną manevrų
tikslu padanges be perstojo raižė
NATO pajėgų orlaiviai bei malūnsparniai....
Valandėlei užėjome į bažnyčią,
kur gėrėjomės garsiojo architekto
Karolio Reisono projektuotų erdvių lengvu šiuolaikiškumu, prisiminėme 1940 m. pastatytos Švč.
Mergelės Marijos Taikos Karalienės šventovės istoriją, tyliai pamąstėme bei pasimeldėme. Pietavome
buvusioje klebonijoje, vasaros rekolekcijų centre, kur mus maloniai
pakvietė, rūpinosi Aldona ir Algimantas Statkevičiai. Pasigėrėjome Nevėžos upelio tvenkiniu bei
pirmąja Lietuvoje, tuoj po 1920ųjų inžinieriaus Antano Banėno
įrengta hidroelektrine, kuri dabar
veikia bei gamina elektros energiją. Kadaise viena moderniausių
pradžios mokyklų Lietuvoje šiandien tiesiog pribloškė dabarties
istorine tiesa. S. Kairys valstybės
statomų rūmų įrengimą parėmė aš-

tuonių tūkstančių litų auka, nuolat
siųsdavo knygų knygynėliui, kitų
reikalingų dalykų. Elegantiškas
modernumas, patogumas, sostinės
stilius ir bedalė esybė. Nebereikia
ne tik mokyklai - žemė čia prarado
savo jaunąjį veidą, nebereikia ir į
šimtmečio ritmą įžengiančiai valstybei. Danielius Vitonis, baigęs čia
aštuonias klases, vedžiojo po begriūnančios, išdaužytos mokyklos
erdves, pasakojo, kur kokia klasė,
kabinetas buvo, apie čia pokariu
besiglaudusius partizanus, kautynes ir jų žūti šiame pastate. Prisipažino, kad rajono valdžia be jokio
atlygio pastatą perdavusi vietinei
bendruomenei su sąlyga, kad ji neprašys jo remontui lėšų... Nusistebėjus dar pridėjo, kad greitai prie
fasado sienos bus prikalta paminklinė lenta. Svarstyta net piktintasi,
kad per 27 nepriklausomybės metus niekas - nei valdžia, nei jokios
partijos bei organizacijos taip ir
nepasirūpino pastato išsaugojimu
bei pritaikymu šiuolaikinėms reikmėms.
Dar kartą prisiminėme S. Kairio
gyvenimo istoriją, jo darbus valstybės institucijų kūrime bei stiprinime, aukščiausio lygio inžinerinius projektus bei visą gyvenimą
neišblėsusį patriotiškumą bei tikėjimą laisva ir nepriklausoma Lietuva. Iškilmingai sugiedoję „Lietuva
brangi“, jau važiuoti sugrįžome į
Anykščius.

Raimondas GUOBIS

SKELBIMAI

įvairūs
Ūkininkas Debeikių seniūnijoje išsinuomoja žemės ūkio
paskirties sklypus, gali būti apleisti.
Tel. (8-650) 87570.
Brangiai išsinuomotų arba
pirktų
žemes
Skiemonių,
Mačionių, Leliūnų, Antalgės,
Alantos, Katlėrių ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Moteris išsinuomotų tvarkingą
1-2 kambarių butą.
Tel. (8-628) 93992.
Išnuomoja kambarį.
Tel. (8-650) 86008.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą
buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis)
Tel.: 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini
ekskavatoriumi kasa vandens
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas
vandentiekiui, jungia hidroforus.
Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
3 ha miško. Parduoda arba išnuomoja 2 ha dirbamos žemės
Anykščių sen., N. Elmininkuose
prie Bikūnų k.
Tel. (8-381) 4-85-85.
3 kambarių butą Aknystų k. prie
parduotuvės “Aibė”. Butas tvarkingas. Yra rūsys, lauko sandėliukas,
galimybė pasisodinti daržą.
Tel. (8-622) 58238.
Automobiliai žemės
ūkio technika
1995 m. “Renault Espace”.
Variklis 2,8 l, benzinas, dujos, galiojantis draudimas ir techn. apžiūra. Kaina 200 Eur.
Tel. (8-608) 69134.
Ūkišką AUDI 80 Avant 1993 m.,
universalas, draudimas, TA.
Tel. (8-674) 19203.
Švedišką šieno rinktuvą.
Tel. (8-611) 59635.
Lenkišką rotorinę šienapjovę,
1,35 m pločio ir grėblį - vartytuvą.
Tel. (8-686) 74638.
Šienapjoves,
smulkintuvus,
purkštuvus, grėblius - vartytuvus,
lėkštinius skutikus, kultivatorius,
frezus, vagotuvus, bulvių kasamąsias, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
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Poilsinė į Nidą su patogumais!
Birželio 29-03 d., liepos 22-26 d.,
rugpjūčio 6-9 d. ir 27-31 d. 5 dienų 150 Eur. 4 dienų 130 Eur.
Tel. (8-620) 46323.

Smulkina žolę: Anykščių r.
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų r. Alantos sen., Utenos r.
Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.

Namų dažymas, trinkelių dėjimas bei kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.

Pjauna pavojingai augančius
medžius prie pastatų, elektros linijų, sodybose. Karpo, formuoja gyvatvores. Pjauna, smulkina žolę.
Tel. (8–644) 41260.

Dažo namus. Greitai, pigiai, garantija.
F. Dailus namas,
Tel. (8-679) 90305.
Statybos ir remonto darbai, stogų dengimas, skardinimo darbai.
Namų dažymas, greitai ir kokybiškai. Darbus atlieka visame
rajone.
Tel. (8-685) 68182.
Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju
būdu. Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767,
(8-682) 37022.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos, alucinko skardos. Gamina
lankstinius. Parduoda gamintojo
kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
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.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Savivarčiu veža žvyrą ir kitus
krovinius, kasa tvenkinius ir lygina žemės paviršių.
Tel. (8-687) 82296.
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Traktorių T-30-69A 1999 m. ir
traktorinę priekabą.
Tel. (8-601) 30991.
Kuras
Alksnio malkas kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

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

Karkasinių
pastatų statyba

Kita
Dvi veršingas karves (5 ir 6 teliukais).
Tel. (8-645) 50087.
Lietuvišką, svilintą kaimiškai
kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,40 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Pastoviai NEBRANGIAI - spygliuočio lentas, grindines lentas iš
rusiškos medienos. Gali pristatyti
į vietą.
Tel. (8-686) 00656.

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

Skardų
lankstymas
Kaminų įdėklai
Kiti statybų
darbai

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Skambinti (8-684) 98094.
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.

APDAILOS
DARBAI.

Kokybiškai atliekame
apdailos darbus.
Tel. (8-676) 84486.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

3 kubų cisterną ir 3 korpusų plūgus.
Tel. (8-600) 83275.

Didieji  mėsiniai kalakutai !

Maltą betono skaldą.
Tel.: (8-688) 43147,
(8-650) 56537, (8-670) 39788.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Stogų dengimas

Malkas kaladėm (beržas, alksnis, drebulė). Turi sausų.
Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 22 d. (ketvirtadienį)
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis jau kiaušinius pradėjusiomis dėti
dėsliosiomis vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 6.55, Repšėnuose 7.05,
Pienionyse 7.10, Janušavoje 7.15, Kavarske 7.20,
Ažuožeriuose 7.35, N. Elmininkuose 7.50, Elmininkuose
7.55, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk.
turgaus) 8.05, Piktagalyje 8.20, Andrioniškyje 8.30,
Padvarninkuose 8.35, Didžiuliškėse 8.40, Latavėnuose
8.45, Troškūnuose 8.50, Vašokėnuose 9.00, Surdegyje
9.10, Papiliuose 9.20, Viešintose 9.35, Kunigiškiuose
14.30, Vaitkūnuose 14.35, Svėdasuose (prie turgelio) 14.50, Varkujuose 15.05, Aknystose 15.10,
Debeikiuose 15.15, Rubikiuose 15.25, Gečionyse
15.30, Mačionyse 15.35, Burbiškyje 15.45, Katlėriuose
15.55, Pašiliuose 16.00, Skiemonyse 16.10, Kurkliuose
16.25, Šlavėnuose 16.35, Staškūniškyje 16.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 18 d. (sekmadienį), prekiaus
“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais,
sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės
vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina
nuo 3,50 Eur), turėsime gaidžiukų,
spec. lesalų. Jei vėluosime, prašome
palaukti 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.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:
vienadienius ir paaugintus
viščiukus broilerius, dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

Birželio mėn. 21 d. (trečiadienį)
prekiausime paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, pardavinėsime paaugintus 2-3
savaičių COOB mėsinius broilerius
viščiukus, vienadienius mėsinius ir
dedeklių viščiukus, mėsinius ančiukus ir žąsiukus, 2-3-4-5-6 mėnesių
vištaites. Prekiausime lesalais.
Svirnai 8.45, Kavarskas 9.00,
Janušava 9.10, Šeriai 9.25,
Staškūniškis 9.40, Kurkliai 9.50,
Šlavėnai 10.05, Anykščiai(ūk. turg.)
10.25, Burbiškis 10.45, Katlėriai
10.55, Pašiliai 11.05, Skiemonys
11.15, Mačionys 11.30, Rubikiai
11.45, Debeikiai 12.00, Svėdasai
12.20, Elmininkai 12.35, Naujieji
Elmininkai 12.45, Kuniškiai 13.05,
Andrioniškis 13.20, Viešintos 13.40,
Surdegis 13.55, Vašuokėnai 14.10,
Troškūnai 14.20, Laukagaliai 14.35,
Traupis 14.45, Levaniškiai 15.00.
Tel.(8-699) 12631.
UAB “Antalgės paukštynas”
2017 06 20 - 21 - 22
dienomis

prekiaus broilerinėmis
vištomis.
Svoris 3,5 - 4 kg, vieneto kaina - 3,50 euro.
Sidabrinės k., Molėtų r.
Tel. pasiteirauti (8-616) 48503.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

2017 m. birželio 17 d.

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.
Kita
Suvirinimo aparatą VD-306 (trifazį, rusų gamybos).
Tel. (8-616) 82577.

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.

Mokame 6% ir 21% PVM.

MOKAME BRANGIAI.

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

Gali būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel.: (8-647) 87959.

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

Automobiliai
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

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

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

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
visoje

perka

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Brangiai
miškus
Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Olandijos įmonė - žalus, žalmargius, juodmargius veršelius.
Tel. (8-680) 22009.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a)
pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė).
Darbas slenkančiu grafiku: 4
darbo dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje pageidautina.
Kreiptis telefonu (8-626) 01785.

Reikalingi staliai – dailidės, karkasinių namų montuotojai. Mokamas
atlyginimas nuo 600 Eur.
Tel. (8-640) 31320.

Tarptautinių pervežimų įmonė
Anykščiuose ieško

siūlo darbą
SPA Vilnius - Anykščiai ieško
darbuotojo aplinkos priežiūrai.
Tel. (8-685) 73130.

Reikalingas vairuotojas tentui su patirtimi, darbas Lietuva Skandinavija.
Tel. (8-656) 21488.
Reikalinga melžėja, turinti darbo
patirtį ir be žalingų įpročių.
Tel. (8-613) 71400.
ŽŪB reikalingi: melžėja ir suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.
ŽŪB „Elma“ reikalingas elektrikas, atsakingas už elektros ūkį.
Tel. (8-682) 97420.

transporto vadybininko
asistento (-ės) ir
administratoriaus (-ės).

Siūlomas konkurencingas atlyginimas, karjeros perspektyvos.
Daugiau informacijos tel. (8-610) 00543.

Iš nuotraukos
UAB „Anykštos
redakcija“
(Vilniaus g. 29,
Anykščiai),
darome portretus
laidotuvėms (iki
A4 formato).
Nuotraukos su

Reikalingas

rėmeliais
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iš arti

2017 m. birželio 17 d.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos

vardadieniai
šiandien
Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura.
birželio 18 d.
Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina.
birželio 19 d.
Julijona, Romualdas, Dovilas,
Ramunė, Deodatas, Romas.

mėnulis
birželio 17-19 d. - delčia

anekdotas
- Ar žinai, kiek man kainuoja
tavo mokslai?
- Žinau, todėl ir stengiuosi kuo
mažiau mokytis.
***
Dėdė gavo sūnėno laišką ir rašo
jam atsakymą:
,,Štai tau 10 eurų, kurių prašei.Ir
išmok taisyklingai rašyti. 10 rašoma ne su dviem nuliais’’.

24

6 mėn.
EUR

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)

9

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

17.38

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

oras

3 mėn.
EUR

„Anykšta“

15.00

25.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

3 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
6.00
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė pasigaili
kiemsargio šuns

baramo

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Ar barsi, ar nebarsi,
Iš to mažai naudos Užtarsiu šunį rudą,
Kur loja prie būdos.

Netrukdo jis kalbėtis
Ir palaižys rankas,
Juk jam ten pat sėdėti
Ir ėdalas tas pats.

Štai tupi nusiminęs,
Kam laidyt pagaliais,
Juk įtempta grandinė
Iš rato nepaleis.

Nelengva jam gyventi
Ir saugoti namus,
Neaišku, kaip mes lotume,
Jeigu pririštų mus.

