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šiupinys
Komandiruotė. Rajono meras
Kęstutis Tubis šią savaitę Baltarusijos Respublikos Nepriklausomybės
dieną švęs net keturias dienas. Ketvirtadienį ambasadoriaus kvietimu
meras dalyvavo minėjime Vilniuje, o
liepos 1 – 3 dienomis vyks ir į Baltarusijos Klecko miestą, kur dalyvaus
šventiniuose renginiuose.

Neblaivus vaikas Rajono Taryboje Anykščiuose – lyg Andų priekalnėse
smurtavo prieš
skambėjo
Alpinistas Vladas VITKAUSKAS: „Patys Anykščiai – unimotiną
raginimai
kali vieta: upė, miškai, kalnai,
daugiau
šventos, istorinės vietos, kultūrinės tradicijos... “
sportuoti...
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Anykščių pilies statyba
rytis.k@anyksta.lt
susidomėjo Seimas
Rytis KULBOKAS

Trasa. Rekonstruojama Pušyno
mikrorajono šilumos trasa - ateinantį
šildymo sezoną ir Pušyną bus galima
šildyti iš Anykščių vyno gamyklos
teritorijoje įrengtos biokatlinės. Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis sieks
beveik 980 metrų.

Pirmadienį Anykščių rajone
lankėsi Valstybinės kultūros
paveldo komisijos ir Lietuvos
Respublikos Seimo Kultūros
komiteto nariai.
Aukšti svečiai apžiūrėjo tris
piliakalnius, tarp jų – Šeimyniškėlių, ant kurio Anykščių
savivaldybė bando statyti medinę pilį.
„Valstiečių“ lyderio nebuvo“

Streikas. Penktadienį šalies miškininkai surengė streiką, kuriame
protestavo prieš urėdijų reformą.
Nuo 8 iki 10 valandos prie Anykščių
miškų urėdijos pastato streikavo ir
mūsų rajono miškininkai.

Deja, bet vienas įtakingiausių
politikų, Seimo Kultūros komiteto
pirmininkas, „valstiečių“ lyderis
Ramūnas Karbauskis pasivaikščioti po Anykščių piliakalnius neatvyko.
Išvykos, kuri oficialiai buvo
įvardinta kaip Seimo Kultūros komiteto išvažiuojamasis posėdis,
metu valdžios atstovai aplankė
3 piliakalnius Ukmergės rajone
(Berzgainių, Antatilčių ir Ukmergės piliakalnius) bei 3 piliakalnius
Anykščių rajone - Svirnų (Žiogų), Šeimyniškėlių ir Buteikių,
taip pat susitiko su šių savivaldybių vadovais, paveldosaugininkais ir bendruomenių atstovais.
Beje, 2017- ieji paskelbti Piliakalnių metais.

Atmintis. Futbolo sporto klubas
„Anykščiai“ liepos 1 dieną rengia
paplūdimio futbolo turnyrą Vytautui
Galvonui atminti. Jau antrąjį kartą
organizuojamas turnyras nuo 11 valandos vyks kempinge „Po žvaigždėm“. V.Galvonas 2015 metų birželio 26 dieną žuvo aviakatastrofoje
Alytaus aerodrome.

Rajono svečiai turėjo patreniruoti kojas – per dieną jie kopė į tris Ukmergės ir tris Anykščių rajonų
piliakalnius.

Egzotika. Liepos 6 dieną Burbiškio dvare vyks Lietuvos paplūdimio
čempionatas. Šalyje kol kas egzotiška laikoma sporto šaka sulaukė neeilinio dėmesio, kuomet 2013-ais metais debiutavo paplūdimio tinklinio
aikštyne prie sostinės Baltojo tilto.

asmenukė
„Anykštai“ - du trečdaliai Anykščių
Vidmantas ŠMIGELSKAS
Pigumas
vidmantas.s@anyksta.lt
politinės reklamos rinkos

Pjovė. Vilkai darbuojasi toliau. Šią
savaitę vilkai sudraskė Skiemonių ir
Debeikių seniūnijų ūkininkų avis.
Taromatas. Anykštėnai skundžiasi,
kad Vilniaus gatvėje esančiame prekybos centre „Norfa“ stovintis taromatas
„elgiasi nesąžiningai“. Jau nebe pirmas šio taromato naudotojas pasakojo,
kad taromatas „praryja“ visus atneštus
butelius bei skardines, tačiau čekyje
atspausta pinigų suma dažnai būna gerokai mažesnė nei turėtų būti...

6 psl.

Vyriausioji rinkimų komisija skelbia pavasarį vykusių naujo Seimo nario rinkimų Anykščių-Panevėžio apygardoje finansines ataskaitas. Pagal finansines ataskaitas, UAB „Anykštos redakcija“
leidinių grupė valdo du trečdalius Anykščių rajono politinės reklamos rinkos. Pagal pajamas iš
rinkimų, „Šilelis“ aplenkė „Nykščius“.

Štai priėmė nutarimą, kad galima bus gauti tik pigiausių vaistų
ir paaiškino, kiek milijonų sutaupys pacientai. Ir dar paaiškino,
kad vaistuose veiklioji medžiaga
bus ta pati.
Pritariu. Veiklioji medžiaga
yra gerai. Vis dėlto bijau, kad
vietoj aktyvuotos anglies, man
išrašys akmens anglį, o vietoj
antibiotikų – žaliąjį pelėsį, augantį ant duonos. Juk veiklioji
medžiaga tai ta pati.

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

3 psl.

Linas BITVINSKAS
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Pirmieji valstybinių egzaminų „šimtukai“
Nacionalinis egzaminų centras (NEC) paskelbė užsienio kalbų
(anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) bei fizikos ir geografijos valstybinių egzaminų rezultatus.
Du anglų kalbos „šimtukus“ gavo ir Anykščių J. Biliūno gimnazijos abiturientai.
Anykščių rajone valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė 158
abiturientai.
16-35 balus gavo 32 mūsų rajono dvyliktokai, 36-85 balus

surinko 102 abiturientai, o 86-99
balais įvertintos 19 abiturientų žinios. 100 balų gavo 2 Anykščių J.
Biliūno gimnazijos dvyliktokai,
deja, taip pat 2 šios gimnazijos

abiturientai anglų kalbos egzamino neišlaikė.
Kitų užsienio kalbų valstybinių egzaminų Anykščių mokyklų
abiturientai nelaikė.
Fizikos valstybinį egzaminą laikė 19 Anykščių rajono abiturientų.
16-35 balus gavo 10 moksleivių,
36-85 balus surinko 9 abiturientai.
„Šimtukų“ nebuvo, bet ir neišlaikiusiųjų taip pat nebuvo.
Geografijos valstybinį egzami-

Neblaivus vaikas smurtavo prieš motiną
Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime neblaivus vaikas smurtavo prieš savo motiną.
Antradienį 38 metų moteris policijai pranešė, kad 18 val. namuose
neblaivus17-metis sūnus konflikto
metu prieš ją naudojo fizinį smurtą
– ranka vieną kartą sudavė į veidą.

Nukentėjusioji į gydymo įstaigas
nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
areštinę. Jam nustatytas 1,56 prom.

girtumas.
Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukienė motiną mušusįjį apibūdino kaip
ypač probleminį, skyriaus specialistams jau anksčiau žinomą vaiką,
kuriam rudenį sukaks 18 metų.
„Jis kelis kartus yra buvęs soci-

Girtas vairuotojas puolė policininkus
Ketvirtadienį Anykščių rajone policijai įkliuvo du neblaivūs
vairuotojai. Vienas iš jų policijos pareigūnus užsipuolė.
Apie 17.20 val. Kurklių seniūnijos Kurklių II kaime, Miško gatvėje, buvo sulaikytas 1964 metais
gimęs vyras, gyvenantis Užunvėžių

kaime, kuris būdamas neblaivus
(nustatytas 1,87 prom. girtumas) bei
neturėdamas teisės vairuoti, vairavo
sunkvežimį „Man“. Vairuotojas su-

Kurmiai stadioną aplenks
Vietos futbolininkai planuoja, kad jau rugpjūtį išbėgs į atnaujintą centrinį Anykščių miesto futbolo stadioną.

laikytas ir uždarytas areštinę.
Apie 18 val. Svėdasuose, J. Tumo
Vaižganto gatvėje, policijai aiškinantis įvykio aplinkybes dėl automobilio
vairavimo esant neblaiviam, 1984
metais gimęs vyras (nustatytas 1,73
prom. girtumas) aktyviais veiksmais

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
ną laikė 79 rajono abiturientai.
16-35 balus surinko 24 dvyliktokai, 36-85 balus gavo 53 moksleiviai, 86-99 balais įvertintos 2
abiturientų geografijos žinios.
Taip pat kaip ir fizikos egzamine,
nei „šimtukų“, nei neišlaikiusiųjų
nebuvo.
Lietuvių kalbos ir literatūros ir
matematikos valstybinių brandos
egzaminų rezultatus planuojama
paskelbti liepos 3 d. iki 17 val.

alizacijos centre. Poveikiui nepasiduoda”, - sakė L.Zukienė.
Pasak Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos L.Zukienės, rajono
šeimose pasitaiko įvairių dalykų,
tačiau situaciją Grikiapelių kaime
įvardijo kaip „vieną problematiškiausių“.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

-ANYKŠTA

pasipriešino - pastūmė Anykščių rajono policijos komisariato tyrėją ir
ranka trenkė patrulei į kaklą. Sulaikymo metu panaudotos policijos specialiosios priemonės. Pareigūnams
sužalojimai nepadaryti. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Mero patarėjas tiki, kad Anykščiuose
galima surengti net olimpines žaidynes
„ANYKŠTA“ TV kalbino rajono mero Kęstučio Tubio patarėją Dominyką Tutkų. Pusmetį dirbantis mero patarėju,
D.Tutkus pasakojo apie savo konkrečiai nuveiktus darbus bei
pasiūlymus sprendžiant rajono reikalus.

Futbolo treneris Juozas Šiaučiulis su vietos futbolininkais į atnaujintą centrinį Anykščių miesto futbolo stadioną tikisi išbėgti
dar šį sezoną.
Futbolo treneris Juozas Šiaučiulis „Anykštai“ sakė, kad rengti varžybas stadione kol kas negalima,
nes rekonstruojamas objektas dar
nepriduotas, be to, nesutvirtėjusi
stadiono velėna. Šiuo metu Anykščių futbolininkai treniruojasi ir
rungtynes žaidžia modernizuotame
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
stadione.
Iš viso centrinio miesto stadiono
atnaujinimas kainavo 141 714 Eur.
Darbus atliko UAB „Mersana” ir
UAB „Kerista”. Už šiuos pinigus
atnaujinta stadiono veja, įrengta
automatinė laistymo sistema ir
drenažas, sutvarkyta teritorija prie

buitinių patalpų, dalis stadiono aptverta tvora.
Šuo metu stadione tęsiasi trijų
teniso kortų su dirbtine danga įrengimo darbai.
Beje, atnaujinant stadioną taip
pat įrengta ir apsauga nuo kurmių.
Dabartinis Anykščių miesto stadionas pradėtas tvarkyti apie 1948
metus. Iki tol Anykščių jaunimas
kamuolį gainiodavo ant Siekano
kalno, už Janydžių. Stadione aikštė
buvo įrengiama padedant miestiečiams, moksleiviams, aplinkiniams
ūkininkams.

Temidės svarstyklės

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. Gautas moters (g.
1958 m.), gyvenančios Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, pareiškimas, kad apie 19 val. kaimynų
namuose neblaivus (nustatytas
1,62 prom. girtumas) sugyventinis (g. 1981 m.) konflikto metu
prieš ją naudojo fizinį smurtą.

-ANYKŠTA

Mušėsi.1993 metais gimęs
vyras, gyvenantis Kavarsko
seniūnijos Janonių kaime (nustatytas 1,38 prom. girtumas)
naudojo fizinį smurtą prieš brolį
(g. 1992 m.), gyvenantį Kur-

„Spragų daugiau man įvardina
jaunesnio amžiaus žmonės. Jiems
trūksta daugiau muzikinių renginių, kurie pritrauktų šiek tiek kitokio stiliaus atlikėjus į Anykščius.
Taip pat jiems trūksta klubinės
veiklos“, - sakė mero patarėjas
D.Tutkus, pabrėždamas, kad jei atsirastų investuotojas, kuris norėtų
mieste atidaryti klubą, savivaldybė
tam tikrai netrukdytų.
Mero patarėjas pokalbio metu
džiaugėsi, kad Anykščių rajonas suklių seniūnijos Antaplaštakio
kaime (nustatytas 2,11 prom.
girtumas). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Anykščių seniūnijos Kirkiliškių kaime tarp trijų
iš matymo pažįstamų asmenų
kilo žodinis konfliktas, kurio
metu vienas vyras sumuštas.

laukia vis daugiau turistų.
„Savivaldybės nuopelnas toks,
kad savivaldybė savo veiksmais
didina turistų srautus. Jeigu jų daugiau atvažiuoja, žmonės gali steigti
daugiau verslų, kurie priimtų tuos
atvažiuojančius asmenis. Pagrindinis tikslas – padidinti lovadienių
skaičių, kadangi, jei turistas atvažiuoja ir išvažiuoja tą pačią dieną,
jis šiek tiek palieka pinigėlių, bet jei
liktų...“, - įžvalgomis ir savo siekiais
apie turizmą dalijosi D.Tutkus.
D.Tutkus prisipažino tikintis, kad
Anykščiai gali būti įtraukti į UNESCO pasaulio kultūros miestų tinklą.
Paklaustas, o ar Anykščiuose negalėtų vykti olimpinės žaidynės (nes taip
juokauja internautai), mero patarėjas
atsakė: „Mintis gera. Kodėl ne?“
Mero patarėją D.Tutkų kalbino
portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

-ANYKŠTA
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Pirmadienį Anykščiuose, prie Statybininkų gatvės 4-ojo
namo, ant šaligatvio, rastas vyro
(g. 1959 m.), gyvenusio Liudiškių gatvėje kūnas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.

spektras
Kadencijos. Mokyklų vadovai
bus skiriami penkerių metų kadencijai, tačiau kadencijų skaičius
nebus ribojamas. Seimo priimtos
Švietimo įstatymo pataisos numato, kad, pasibaigus valstybinės ir
savivaldybės švietimo įstaigos
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovo penkerių metų kadencijai, jis iš pareigų atleidžiamas,
išskyrus atvejus, kai jis laimi viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti ir skiriamas
į šias pareigas naujai kadencijai.
Švietimo įstaigos vadovas, baigęs
penkerių metų kadenciją, turi teisę dalyvauti tos pačios švietimo
įstaigos viešame konkurse vadovo
pareigoms eiti.
Naujovė. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. ūkininkai privalės Vyriausybės arba
jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka atnaujinti ūkio duomenis
Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio
duomenys nepasikeitė, ūkininkas
privalės šį faktą patvirtinti. Tiems,
kurie neatnaujins duomenų apie
savo ūkį, grės išregistravimas iš
Ūkininkų ūkių registro. Tai įteisino Seimas, penktadienį priėmęs
Ūkininko ūkio įstatymo pataisas.
Už jas balsavo 74 parlamentarai, 2
buvo prieš, 21 susilaikė.
Padegė. Ketvirtadienį šalį užklupusi audra pridarė nemažų
nuostolių: griuvo medžiai, gatves
užpylė vanduo, dėl žaibo iškrovos
kilo net 4 gaisrai. Laimei, žmonių
aukų ir traumų pavyko išvengti,
tačiau šie gaisrai gyventojams padarė nemažų nuostolių, nuniokodami gyvenamąjį namą, ūkinius
pastatus bei kitą turtą.
Statistika. 40 proc. jaunų, 1529 metų, šalies gyventojų būdingas savižudiškas elgesys. Vadinasi, kas trečias šiai jaunimo grupei
priskiriamas žmogus per 12 mėnesių galvojo apie savižudybę,
kūrė planus arba mėgino žudytis.
Tokius faktus apie jaunimo psichinę sveikatą atskleidė pernai
Sveikatos apsaugos ministerijai
įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ atliktas tyrimas. Vienas
iš programos projektų yra skirtas
sukurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelį.
Išėjo. Nuo šeštadienio išsijungia Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos (GMPS) centralizuota
stoties dispečerinė. Dėl nesutarimų su Vidaus reikalų ministerija
iš GMPS dispečerinės išėjo visi
darbuotojai. Todėl dispečerinėje
nuo liepos 1 d. pasikeisdami budės tik pora GPMS administracijos darbuotojų, kurie skambučius
nukreips į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC).
Aukos. Radikalaus Talibano
judėjimo nariams užpuolus kontrolės postą Faraho provincijoje
Afganistano vakaruose žuvo mažiausiai šeši policininkai. Kaip
pareiškė žurnalistams policijos atstovas, ketvirtadienį vėlai vakare
smogikai užpuolė kontrolės postą
Šeb Koho rajone. Jo duomenimis,
per susirėmimą su policininkais
buvo nukauti penki talibai, o dar
devyni buvo sužeisti.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Kur šią vasarą
atostogausite?
Kalbino ir fotografavo Jonas
JUNEVIČIUS

Emilija
SAMUSOVAITĖ,
ukmergiškė, viešinti Anykščiuose:
- Tikiuosi nuvažiuoti prie Baltijos jūros į Latviją. Kažkada
buvau vaikystėje, dabar noriu
ten nuvažiuoti. Nežinau, ar ten
pigiau, tačiau norime nuvažiuoti kur mažiau žmonių ir galima
ramiai pailsėti.

Daiva MEŠKAUSKIENĖ,
anykštėnė:
- Anykščiuose, mūsų kurortiniame mieste. Niekur toliau
išvažiuoti neplanuojame. Liūdiškių kaime turiu mamos sodybą, ten daržai, sodas. Auginame
agurkus, pomidorus, ruošiame
atsargas žiemai. Savo užsiauginę - konservuojam. O važiuoti
prie jūros nėra iš ko – toli ir reikia daug pinigų. Jei geras oras,
einame prie upės – ir visa čia
mūsų Palanga.

Petras
ČERNIAUSKAS,
anykštėnas:
- Esu pensininkas – atostogos
visada. Vasarą važiuoju į sodybą. Netoli, 10 kilometrų link
Kurklių. Gyvenamam namui
120 metų, 2,5 hektaro žemės,
tad veikti yra ką, nors gyvulių
ir nelaikom. Grybaujam, uogaujam, ilsimės.
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„Anykštai“ - du trečdaliai Anykščių
politinės reklamos rinkos
(Atkelta iš 1 p.)
Kandidatai į Seimą per rinkimus
Anykščių - Panevėžio apygardoje
šį pavasarį reklamai Anykščių žiniasklaidos priemonėse išleido 36
tūkst.843 eurus. 66,4 proc. šios sumos arba 24 tūkst. 476 eurai atiteko rinkos lyderiui – UAB „Anykštos redakcija“ leidiniams. „Šilelis“
iš rinkimų gavo 6 tūkst. 465 eurus
pajamų arba 17,6 proc., „Nykščiai“
- 5 tūkst. 902 eurus arba 16 proc.
„Anykštos“ laikraštis pagal pajamas iš politinės reklamos (18
tūkst. 855 eurai) uždirbo tris kartus
daugiau nei konkurentai – „Šilelio“
laikraštis (6 tūkst. 216 eurų), o portalas anyksta.lt (4 tūkst. 460 eurų)
pritraukė dvigubai daugiau politinės
reklamos nei portalas nyksciai.lt (2
tūkst. 263 eurai).
Kandidatai politinei reklamai Panevėžio rajono leidiniuose išleido 11
tūkst. 241 eurą. Ši suma pasiskirstė
trims Panevėžio rajono laikraščiams ir
trims portalams.
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatė Edita Tamošiūnaitė už politinę
reklamą 4 tūkst. 170 eurų sumokėjo
keturkalbiam portalui L24.lt. Šis portalas pateikia informaciją lietuvių,
rusų, lenkų ir anglų kalbomis.
Liberalų sąjūdžio kandidatas Lukas Pakeltis vienintelis iš kandidatų
investavo pinigus į lauko reklamos
paslaugas teikiančias bendroves (iš
viso šiai reklamai jis išleido 1 tūks.
406 eurus). Jis vienintelis iš kandidatų reklamą pirkęs reklamos agentūroje. Į šią reklamą liberalas investavo 3
tūkst. 917 eurų.
Didžiausią rinkimų biudžetą turėjo
Lietuvos centro partijos kandidatas
Kristupas Krivickas - 21 tūkst. 801
eurą. Antroje vietoje E.Tamošiūnaitė
- 17 tūkst. 196 eurai, trečioje vietoje
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų kandidatas, rinkimų nugalėtojas Antanas Baura - 12 tūkst. 580 eurų.

Patys stipriausi gins Angliją,
Airiją, Norvegiją
Algirdas ANANKA, Anykščių rajono tarybos narys, apie
anykštėnų sveikatinimą:
„Mes turime ruošti stiprius žmones krašto gynybai“.
Teisybę sakė - ir biznio
nepadarė, ir išgarsėjo

2017 metų Seimo rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje didžiausią biudžetą turėjo Lietuvos centro partijos kandidatas Kristupas Krivickas bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatė Edita Tamošiūnaitė.
Anykščių leidinių pajamos per 2017 metų Seimo rinkimus
Anykščių-Panevėžio apygardoje:
1.Laikraštis „Anykšta“ - 18 tūkst. 855 eurai
2.Laikraštis „Šilelis“ - 6 tūkst. 216 eurų
3.Portalas anyksta.lt - 4 tūkst. 460
4.Radijo stotis „Nykščiai“- 3 tūkst. 639 eurai
5.Portalas nyksciai.lt - 2 tūkst. 263 eurai
6.Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ - 1 tūkst. 161 euras
7.Portalas silelis.lt - 249 eurai.
Kandidatų į Seimą ir pretendentų į kandidatus išlaidos politinei reklamai per 2017 metų seimo rinkimus Anykščių-Panevėžio
apygardoje:
1.Kristupas Krivickas - 21 tūkst. 801 euras
2. Edita Tamošiūnaitė - 17 tūkst. 196 eurai
3.Antanas Baura - 12 tūkst. 580 eurų
4.Lukas Pakeltis - 10 tūkst. 517 eurų
5.Romualdas Gėgžnas - 4 tūkst. 741 euras
6.Valentinas Stundys - 3 tūkst. 997 eurai
7.Auksė Kontrimienė - 2 tūkst. 966 eurai
8. Ričardas Sargūnas - 2 tūkst. 197 eurai
9. Einaras Vildė - 1 tūkst. 188 eurai
10.Egidijus Baltušis - 968 eurai
11.Valentinas Šapalas- 608 eurai
12.Ričardas Krūminis - 300 eurų.
P.S. Pretendentėmis į kandidates
užsiregistravusios, tačiau kandidatėmis į Seimą netapusios Ilona Stasiūnė ir Loreta Graužinienė pinigų

Nesutarimų kilo dėl bendro
elektros skaitiklio
Į redakciją paskambinusi Viešintose savivaldybei priklausančiame socialiniame būste gyvenanti Kazimiera Kasiulienė skundėsi sulaukusi laiško iš „Energijos skirstymo operatoriaus“ su
pranešimu, kad bute ketinama išjungti elektra. Problemų kilo dėl
už elektrą nenorinčios mokėti kaimynės.
Savivaldybei priklausančiame būste dviejų butų gyventojoms
įrengtas bendras skaitiklis ir už sunaudotą elektrą joms tenka
mokėti naudojantis viena atsiskaitymo knygele.
„Kai aš kaimynei pasakau, kad
laikas už elektrą mokėti, ji koliojasi. Net mane muša. 15 metų čia
pragyvenau, bet niekas man dabar
negali padėti“, - prieš penkerius
metus sulaukusi konfliktiškos kaimynės skundėsi K. Kasiulienė.
K. Kasiulienė sakė, kad pati už
elektrą susimokanti: „Aš žinau,
kiek prideginu“. Pasak viešintiškės, kaimynė gauna neįgalumo
pašalpą, tačiau niekada už elektrą
taip ir nemokėjo.
Laikinoji Viešintų seniūnijos
seniūnė Eglė Sabaliauskienė sakė,
kad K.Kasiulienės kaimynė „nemoka už nieką“.
„Ji aiškina, kad neturi už ką mokėti. Kai vienas elektros skaitliukas ir dvi skirtingos asmenybės,
sunku ten ir pasiskaičiuoti, kiek
kam mokėti, o tuo labiau, kad pik-

savaitės citatos

tybiškai nemoka“, - situaciją komentavo E. Sabaliauskienė.
Laikinoji Viešintų seniūnijos
seniūnė E. Sabaliauskienė pasakojo, kad pas dvi nesutariančias
viešintiškes lankėsi ir ji pati, ir
socialinis darbuotojas, net speciali savivaldybės administracijos
komisija.
„Sunku su ta moterimi susišnekėti. Ji toks žmogus, kad iškolioja,
iškolioja ir tuo viskas pasibaigia.
Pokalbių forma problemą bandome
spręsti“, - sakė E. Sabaliauskienė.
Įvesti du atskirus elektros skaitliukus savivaldybės socialiniame
būste, anot E. Sabaliauskienės,
būtų galima tik tada, jei „per registrą būtų padalintas butas“.
„Dabar yra vienas butas. Savivaldybė vienai ir kitai yra išnuomojusi po du kambarius. Bloga

politinei reklamai neišleido, o buvusio kandidato į Seimą Mindaugo
Pauliuko finansinė ataskaita vis dar
nėra skelbiama

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

situacija ir aš nežinau, ką su jomis
daryti. Nesidomėjau, ką reikia padaryti, kad padalinti tą butą“, - prisipažino E. Sabaliauskienė, pridurdama, kad dabar daug laiko atima
žemės deklaracijų priėmimas.
Savivaldybės Viešųjų pirkimų
ir turto skyriaus vyriau-sioji specialistė Rita Visockienė taip pat
pripažino, kad dviejų nesutariančių, kaip už elektrą susimokėti,
moteriškių problema yra gan sudėtinga.
„Mes čia ir su visa komisija
prieš porą mėnesių buvome nuvažiavę su savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju
priešakyje. Buvom ta moterį prirėmę ir ji jau buvo prisižadėjusi
susitvarkyti. O po to su ja ir vėl
nebėra bendros kalbos. Jūs pabandykite su ja pakalbėti“, - sakė R.
Visockienė.
Pasak R. Visocienės, savivaldybės administracijos planuose –
konfliktišką ir nemokią moterį iš savivaldybei priklausančio socialinio
būsto iškeldinti. Tiesa, tai bus galima padaryti tik teismo sprendimu.
Pasikalbėti su pačia kaimynei
bei valdininkams keliančia moterimi „Anykštai“ nepavyko.

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras perpasakojo, ką jam
sakė nesėkmingai pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio bandęs statyti Povilas Gurklys:
„Aš tik noriu įsiamžinti, padaryti
gera Lietuvai ir man jokio biznio
nereikia.“
Praktiškai visas pasaulis iš
pilių gyvena...
Kęstutis TUBIS, apie pilį ant
Šeimyniškėlių piliakalnio:
„Garantuoju, kad per porą metų
ta pilis atsipirktų“.
Reikia į Europos Sąjungą
priimti Baltarusiją
Naglis PUTEIKIS, Seimo narys, apie medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybas:
„Į Vakarus nuo mūsų niekur nėra
tų pavyzdžių. Europos Sąjungoje
tokių pavyzdžių nėra, nes piliakalniai yra ir senovės dvasios palikimas, užstatyti juos betoninėm
konstrukcijom, betoniniais pamatais būtų to dvasingumo išniekinimas“.
Bet Anykščiuose Darbo
partijai Velykos
Romaldas GIŽINSKAS, buvęs
rajono Tarybos Antikorupcijos
komisijos pirmininkas, apie mero
patarėjo, Darbo partijos veikėjo
Donaldo Vaičiūno „Anykščių socialinės gerovės centrui“ skirtą
savivaldybės finansavimą:
„Nors Darbo partija visoje Lietuvoje yra persona non grata, subyrėjusi, politinis lavonas, bet
Anykščiuose ji turi didelę įtaką“.
Šuo pakastas paviršiuje...
Valentinas ŠAPALAS, Inkūniečių ir Mickūniečių bendrijos
pirmininkas, apie savivaldybės
finansavimą mero patarėjo įstaigai:
„Jau iš pirminės informacijos supratau, kuom čia viskas kvepia“.
Kraštutinė priemonė –
revoliucija
Ričardas JUOZAPAVIČIUS,
Anykščių miškų urėdijos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininkas, apie miškininkų
streiką:
„Šios kraštutinės priemonės urėdijos griebėsi negalėdamos susikalbėti su neatsakingai besielgiančia
Aplinkos ministerija, kai reforma
daroma buldozeriniu principu, nesitariant su miškininkais“.
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Rajono Taryboje skambėjo raginimai
robertas.a@anyksta.lt
daugiau sportuoti...
Robertas Aleksiejūnas

Birželio 29 dieną vyko 29-asis rajono Tarybos posėdis, kuriame
priimti 29 sprendimai. Politikai rankas į viršų kėlė taip sparčiai,
kad į tai dėmesį atkreipė net pirmą kartą posėdyje apsilankiusi naujai paskirtoji Vyriausybės atstovė Utenos bei Panevėžio
apskrityse Kristina Nakutytė. Laiko buvo skirta ir diskusijoms
– apie neišmokėtus atlyginimus kultūros darbuotojams, neformalųjį vaikų švietimą bei sportą.

Mero patarėjai Donaldas Vaičiūnas ir Dominykas Tutkus rajono
Tarybos posėdžio metu iš rankų nepaleido mobiliojo ryšio telefonų.
Autoriaus nuotr.
Su kultūros darbuotojais žada
atsiskaityti šiemet
Jau nagrinėjant pirmąjį sprendimo projektą dėl rajono biudžeto
keitimo, rajono meras Kęstutis Tubis informavo, kada rajono kultūros darbuotojams bus grąžinta laiku neišmokėtų atlyginimų dalis.
„Tą dalį, kurią dabar galime sukaupti. Ir kai tik bus galima sutaupyti: ar viešųjų pirkimų metu, ar
kažkas atsisakys kažkokio projekto, kažkoks projektas nepasitvirtins, likusią dalį grąžinsime šiemet“, - žadėjo meras K.Tubis.

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Kitą ketvirtadienį minėsime
liepos 6-ąją – Valstybės dieną,
vienintelio Lietuvos karaliaus –
Mindaugo – karūnacijos iškilmę.
Anykščių miesto centre prie paminklo Laisvei vėl bus giedamas
himnas, kils Trispalvė, meras
pasakys kalbą, ir dar kuris nors
Anykščiuose susibūręs ansamblis
padainuos keletą patriotiškų
dainų. Scenarijus aiškus iki
kaulų smegenų... Jeigu ne mero
kalba, kurioje kartais pasitaiko
gilių minčių – kad ir prieš kelis
metus, kai buvo kalbėtą apie „tą
daiktą“: metai bėga, o kas tas
mistinis daiktais, iki šiol kartais
susimąstau – faktą apie renginį
jau būtų galima parašyti kad

„Ar su šiuo sprendimu, su nuostata, kad visi buvo teisūs pusantrų
metų neskiriant tų skirtų pinigų,
keičiasi?“, - mero klausė rajono
Tarybos narys, socialdemokratas
Dainius Žiogelis.
„Kultūros ministerijos viceministrė pasakė ir buvo teiginys tikras,
kad nebuvo tinkamai įforminta
Kultūros ministerijos dokumentais ir imperatyvi ta informacija.
K.Nakutytė, Vyriausybės atstovė,
taip pat linktelėjo, nebuvo sutvarkyta taip, kaip reikėjo. Atlyginimai
keliami ministerijos, didinant koeficientus, o neprirašant į bendrą

ir šiandien ir Valstybės dieną
– laisvadienį (o juk vasaros laisvadieniai tokie brangūs) praleisti
kaip nors prasmingai. Prašau atleidimo visų tų, kuriuos įžeidžiau
sakydama, jog šis ir kiti panašūs
minėjimai jokio patriotizmo
manyje nepažadina – arba jis
kažkur labai giliai įmigęs, arba
patriotizmas mano leksikologijoje turi visai kitokią prasmę.
Daugiau apie valstybinių švenčių minėjimus aikštėje nekalbėsiu,
nes nenoriu erzinti žmonių ir suteikti neigiamų emocijų, nes „ką gi
šita karta supranta apie laisvę...“
Supranta, tik gal jau kiek
kitaip ...
Bet vis tiek noriu kalbėti apie
Anykščius... Šiame mieste dirbu
jau vienuolikti metai... Ir kai
kartą grįždama iš kažkurios
kelionės kairiajame Šventosios
upės krante perskaičiau užrašą
„Čia gera sugrįžti“, šyptelėjau
ir pagalvojau, kokių dar gražių
sakinių galima sudėlioti iš gėlių,
trinkelių, antrinių žaliavų ir pan.
Tačiau turiu prisipažinti, kad
čia mano sarkazmas ir baigiasi..
Man tikrai čia gera sugrįžti, nors
dabar „žiauriai“ erzina Šaltupio
gatvės apkasai Pušyno mikrorajone, skausmingai reaguoju į
metai iš metų besikartojančius
renginius, kurių scenarijai lyg

skaičių papildomą sumą pinigų. Aš
buvau užklausęs Finansų ministeriją raštu, kaip paskirstyti pinigus
jūsų skirtus. Tai jie neatrašė, todėl,
kad, jei ministerija skirstytų, kam
tada reikalingos Tarybos savivaldybėse“, - peripetijas dėl rajono
kultūros darbuotojams laiku neišmokėtos atlyginimų dalies aiškino
meras K.Tubis, pridurdamas, kad
galutinai visus taškus ant „i“ padėjęs sudėlioti Kultūros komitetas.
Rajono Tarybos sprendimu kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti proporcingai pareigybių skaičiui skirti 33 400 Eur.
Priminsime, kad pagal Kultūros
ministerijos strategiją palaipsniui
kultūros darbuotojams keliami atlyginimai. Pinigai, skirti algų pakėlimui, į savivaldybių biudžetus
pervedami kaip tikslinės dotacijos.
Po 2015 metų algų didinimo kultūrininkams, Finansų ministerijos
atstovų teigimu, 2016-aisiais buvo
padidinti savivaldybių biudžetai, iš
kurių jos privalėjo išlaikyti tą patį
kultūrininkų algų lygį. Tuo tarpu
Anykščių rajono vadovai teigia,
kad papildomi pinigai kultūrininkų
algoms nebuvo skirti. Pagal teorinius skaičiavimus kiekvienas iš
Anykščių rajono kultūros darbuotojų nuo 2016 metų pradžios iki
gegužės kas mėnesį vidutiniškai
gavo 46 eurais mažiau, nei jiems
priklausė.
Rajono Tarybos narių niekas
neskundė
Savivaldybės Etikos komisijos
pirmininkas Donatas Krikštaponis
posėdyje pristatė 2016 metų ataskaitą.
„Informuoju, kad per 2016 metus
Etikos komisija skundų, oficialių
pranešimų nebuvo gavusi. Tarybos
nariai, kaip matome, sėkmingai

vykdo nutarimus ir nusiima nuo
įtariamų klausimų svarstymo. Komisija darbo neturėjo“, - pranešė
D.Krkštaponis.
Rajono Tarybos narys Arūnas
Liogė teiravosi, ar Etikos komisija
nesulaukė neoficialių skundų.
„Negavome.
Neoficialūs
skundai nėra svarstomi“, - sakė
D.Krikštaponis.
Pernai Etikos komisija nesurengė nei vieno posėdžio.
Etikos komisija tiria valstybės
politikų elgesį, kuriuo pažeidžiami
jų elgesio kodekse nustatyti principai ir nuostatos, kiti įstatymai ir
teisės aktai, reglamentuojantys politikų veiklą.
Ragino
karui

anykštėnus

ruoštis

Anykščių miesto parke planuojama įrengti tris sporto aikšteles. Dėl
dviračių kroso aikštelės įrengimo
jau kilo savivaldybės administracijos nesutarimai su projektuotojais.
„Mes nelabai norime sutikti su
projektu, nes projektą parengė
profesionaliems dviratininkams,
o projektas daugiau bendruomenėms. Spręsime, kuria kryptimi
projektas turėtų būti taisomas“, rajono Tarybą informavo savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka.
Miesto parke už maždaug 80 000
Eur planuojama atnaujinti krepšinio aikštelę ir rampas, o už 112
000 Eur įrengti universalią vaikų
žaidimų aikštelę.
Tuo tarpu rajono Tarybos narys,
„valstietis“ Algirdas Ananka rajono Taryboje kėlė problemą. Pasak
politiko, Anykščiuose nėra profesionalios sporto aikštelės su treniruokliais, kur anykštėnai galėtų
fiziškai tvirtėti.
„Mes turime ruošti stiprius žmo-

dešimt Dievo įsakymų nekintano gal išsiilgę jaukumo lanko A.
tys ir amžiams akmenyje įkalti,
Gaudi sukurtą „meduolinių nameman graudu net dėl to, kad mieslių“ Gueli parką Barselonoje...
te nėra normalaus knygyno...
Apie miestus galvoju taip pat,
Kai pradedu nuo viso šito duskaip ir apie žmones. Vieni į mūsų
ti, man skubiai reikia išvažiuoti.
gyvenimą ateina tam, kad kažko
Mėgstu Vilniaus senamiesčio
išmokytų, kitų uždavinys - tik
kavinukėje gerti kavą ir stebėti
žvilgsniu nulydėti, bet tokiu žvilgsžmones. Pabandžiau išsitraukti
niu, kurį prisiminsi visą gyvenimą,
knygą ir gerdama kavą skaityti
dar kitus klaidingai pavadinam
– nepavyko, žiūrėti į žmones kur
draugais ir žodis po žodžio
kas įdomiau.
atveriam širdį vien tam..., kad
Man ir oro uostai patinka, gamums nesuprantamiems dėsniams
liu susirangyti kur atokiau esanveikiant, joje liktų to „draugų“
čioje kėdėje ir žiūrėti į kylančius
įrėžtas skaudus randas... Vaikystėje
ar besileidžiančius lėktuvus.
į gimtadienio šventę susikviesIr dar į žmones, skubančius į
davom didžiausią būrį draugų, o
lėktuvą ir paskui save betempianšiandien džiaugiesi vienišu gėlės
čius lagaminus. Kažkada kažkas
žiedu vazoje... Taip, džiaugiesi, nes
pajuokavo:
kiemo vaikai
„Dešras ir
...dar yra miestų, kuriuo- išsilakstė kas
juodą duoną
se įsimylim, yra miestų, sau, o maratogiminaičiams
nas bėgamas
kurių siaurose, dar akme- per gyvenimą
į Londoną
nimis grįstose gatvėse pa- neleido sutikti
gabena...“
Ne... Tuos, į
liekam skausmo kartėlį, yra naujų draugų...
kuriuos žiūriu,
miestų, kurie egzistuoja tik Rašau ir jaučiu,
jokių dešrų
kad kaltinu
mūsų sapnuose...
negabena ir
aplinkybes.
plaktukų rinkiKoks dar manio nesiveža.
ratonas? Kai tau nebe septyneri,
Įsivaizduoju, kad jie skrenda
„draugo“ sąvoką taikai vis rečiau
pasivaikščioti siauromis Paryžiaus
ir rečiau...
gatvėmis, išgerti puodelio espreso
Lygiai taip ir su miestais. Pro
kavos Romos kavinukėje, o paskui
vienus pravažiuojam net neįsidėmėilgai ilgai žiūrėti į miesto fontanus,
ję jo pavadinimo, kituose trumpam

nes krašto gynybai“, - pastebėjo
A.Ananka.
Pasak politiko, profesionalios
sporto aikštelės yra populiarios visame pasaulyje, o Anykščiuose esą
įrenginėjamos tik tokios, kur gali
pasisupti vaikai ar močiutės.
Ragino stiprinti kontrolę
Savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė
Pranckevičienė rajono Tarybai pateikė informaciją apie neformaliojo
vaikų švietimo programų vykdymą
kovo – gegužės mėnesiais.
„Anykščių rajono savivaldybė neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ)
2017 metais gavo 47 200 Eur valstybės biudžeto lėšų. NVŠ lėšos paskirstytos 13 teikėjų akredituotoms
programoms (16). Pirmąjį šių metų
pusmetį NVŠ programose vidutiniškai užimta 554 vaikai. Vienam
NVŠ programą lankančiam vaikui
skirta 11,53 Eur, jokio NVŠ užsiėmimo iki šiol nelankiusiam vaikui
skirta 15 Eur per mėnesį. Iš viso panaudota 19 290,13 Eur. Balandžio–
gegužės mėnesiais Švietimo skyrius
vykdė NVŠ užsiėmimų stebėseną.
Stebėsenos tikslas: įvertinti, kaip
įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos, kaip vykdoma vaikų lankomumo apskaita.
Apsilankyta visų NVŠ programų
užsiėmimuose, stebėtos 29 veiklos.
Nustatyta, kad užsiėmimus vaikai
lanko nereguliariai, jų lankomumas
lankymosi metu vidutiniškai buvo
58 proc. (nuo 12 iki 100 proc.)“, rašoma rajono Tarybai skirtame informaciniame pranešime.
Meras K.Tubis Švietimo skyriaus specialistų prašė neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų
kontrolę stiprinti.
„Jeigu darysime tankiau patikrinimus, matysime, kad kai kurių
veiklų reikia visai atsisakyti“, - kategoriškas buvo meras K.Tubis.
Beje, pirmajame šios vasaros rajono Tarybos posėdyje lankomumo
pavyzdžio nerodė ir patys rajono
Tarybos nariai. Iš 25 posėdyje dalyvavo tik 18.

stabtelim tam, kad kažkas patraukia
akį, bet ir tokie miestai greita išdyla
iš atminties... Kituose – geriam
kavą, dar yra miestų, kuriuose
įsimylim, yra miestų, kurių siaurose,
dar akmenimis grįstose gatvėse paliekam skausmo kartėlį, yra miestų,
kurie egzistuoja tik mūsų sapnuose... Yra miestų – stotelių.
Ir nedrąsiai galvoju, yra miestų, kuriuos vadiname namais...
Laimingi aptikę tokį miestą.
Ir pirma užsiminusi apie
Anykščius, kur prabėgo vienas
mano gyvenimo dešimtmetis,
tarsi jaučiu pareigą parašyti,
jog radau namus... Taip, man
čia ramu, gera, gal tikrai radau
namus... Bet sau meluoti sunku
– Anykščiai šiandien man svarbi
vieta ir tikrai čia gera sugrįžti,
bet kartu tai tik ta vieta, kaip
dažnai juokauju, kur telpa mano
visas „kilnojamasis turtas“ –
katė ir šimtai knygų...
Tai kur tada namai? Kai būnu
labai drąsi sakau, jog namai
man gali būti bet kuriame Žemės
kampelyje, o kai drąsos pritrūksta, prisimenu anglų humanisto
Viljamo Hazlito mintį: „Aš
mielai praleisčiau visą savo gyvenimą keliaudamas po užsienį,
jeigu galėčiau nusipirkti dar
vieną gyvenimą, kurį praleisčiau
namie...“
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Anykščiuose – lyg Andų priekalnėse
Garsus keliautojas, alpinistas, fotografas, meno kūrėjas Vladas Vitkauskas visose aukščiausiose
žemynų viršūnėse iškėlęs Lietuvos trispalvę jau kuris laikas pažįstamas anykštėnams – keliautojas
apsigyveno Anykščiuose ir įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą.
Apie tai, kaip kelias atvedė į Anykščius, kokius juos mato ir kokias tiesas išmoko aukščiausiose
viršukalnėse, V.Vitkauskas papasakojo „Anykštai“.
Vladą VITKAUSKĄ kalbino žurnalistas Rytis KULBOKAS.

Alpinistas Vladas Vitkauskas apie „Fair play“ apdovanojimą kalbėjo, jog „man buvo svarbu, kad
pirmą kartą pasaulyje „Fair play“ atsigręžė į kalnus“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Šiek tiek juokaujant galima prisiminti, kad Anykščius
išgarsinusi Antano Baranausko
poema „Anykščių šilelis“ prasideda žodžiu „kalnai“. Tai sutapimas, kad Jūs, žymiausias šalies
alpinistas, pasirinkote gyventi
Anykščiuose? O gal tai likimas?
- Seniai žinojau A. Baranausko kūrinį, ir Šilelį, bet Anykščiai – stotelė
gyvenimo kelyje, kurį galite ir likimu
vadinti. Su A. Baranausku susipažinau
dar būdamas septintokas. Mokykla
organizavo kelionę per literatūrines
Lietuvos vietas. Nuo Maironio gimtinės Raseinių krašte per Anykščius
Aukštaitijoje iki V. Krėvės Subartonių Dzūkijoje. A. Baranausko klėtelė
nuo to laiko išliko atmintyje.
Kaip pasirinkau Anykščius? Tai
Anykščiai mane pasirinko, ne aš
Anykščius. Norėjau ištrūkti iš didmiesčio ir džiaugiuosi, kad ne per
vėlai ištrūkau. Dairiausi kuklaus
namelio tarp Vilniaus ir Kauno, mėgino surasti birštoniečiai, bet tinkamo vis neatsirasdavo. Norėjau, kad
būtų vieta nekenksminga sveikatai,
o namelis ne per didelis ir kad nieko
griauti, nei statyti nebereikėtų. Pasirodė, net 100 kilometrų spinduliu
aplink Vilnių (išskyrus Baltarusijos
kryptį) sunku surasti. Bendraudamas
su anykštėnais apie tai prasitariau,
ir po keleto mėnesių man pasiūlė
apžiūrėti namelį Šilelio (vėl sutapimas?) gatvėje. Dar dvejojau, nes
atrodė atoku nuo Vilniaus ir Kauno,
kuriuose visada užtenka reikalų. Bet
kai pažiūrėjau – nebetikrinau nei
sienojų, nei santechnikos, supratau,
kad geresnės vietos nesusirasiu.
Keletą
mėnesių
pagyvenęs
Anykščiuose, pasijutau tikrai laimingas, nemaniau, kad taip žmogiškai čia jausiuosi.
- Kaip vertintumėte kultūrinį gyvenimą Anykščiuose? Kuo
Anykščiai stiprūs, o kur dar reikėtų pasitempti?
- Esu kviečiamas, dalyvauju dau-

gelyje renginių, švenčių, koncertų.
Artimesnė pažintis prasidėjo dar
1998-aisiais, kai bibliotekoje pristačiau fotografijų parodą, vėliau
– fotografijų albumą „Aukščiau
pasaulio viršukalnių“, knygą apie
kopimą į Everestą (Džomolungmą). Koplyčioje turėjau daugiausiai paskaitų, susitikimų, o ir pats į
ne vieną renginį atgaivos atvažiuodavau. Tačiau iki šiol neįsivaizdavau, kad Anykščiuose tiek kūrybiškų, talentingų įvairiose srityse
žmonių, nekasdieniškų gabumų
jaunimo. Iškilūs Lietuvos, pasaulio
anykštėnai mielai pargrįžta, dalyvauja krašto gyvenime. Anykštėnų
kūryba su šaknimis, tikra ir nuoširdi. Ir Kultūros centre, ir Menų
centre, ir Koplyčioje, muziejuose
būna nuostabių renginių. Nekalbu
apie kviestinius, atvežtinius koncertus, parodas, kuriais anykštėnai,
matosi, gerokai išlepinti. Jeigu vertinti pagal gyventojų skaičių, manau, kad Anykščiai Lietuvoje konkurentų neturi. Autoriai ir patys į
Anykščius veržiasi. Nors, būna,
kad koncertas ar paroda, rengiamas atlikėjui parepetuoti, autoriui
pasirodyti, deramai negalvojant
apie klausytojus ir žiūrovus. Nesistebi tada, kad programą sužinai
tiktai renginiui prasidėjus...
Pernai vasarą, atrodo, toli nuaidėjo „Velnio...“ festivalio trenksmas. Net gyvenvietėse anapus
Anykščių įsikūrę anykštėnai pasakojo, kad naktimis puikiai girdėję
festivalį be jokios papildomos aparatūros. Neminiu apylinkėse kitapus Šventosios gyvenančių. O artimesni Šileliui sakėsi šonkauliais
išjausti galėję. Savaitė po garsiojo
renginio šiltą sekmadienio popietę
keliavau pakrantės taku žemyn nuo
Dainuvos slėnio. Trečiame kilometre suklusau išgirdęs vabzdį zvimbiantį. Iki paukštukų cypsėjimo
teko paėjėti puskilometrį į mišką
gilyn. Prisimindamas kantriuosius ištverminguosius anykštėnus
galvoju apie mažuosius Šilelio,
Šventosios gamtos gyventojus, ku-

rių nematome ir nebeminime. Gal
neužilgo ir greta, kapinėse, sceną
išvysime? Įdomu, kaip A. Baranauskas poemoje dabartį aprašytų?
Ir ar imtųsi mielos anykštėnės taip
balsingai ir oriai, kaip dabar, iškilmingomis progomis tokį naujojo
gyvenimo kūrinį išdainuoti. Kas
svarbiau?
- Kaip matote Anykščių ateitį –
tai turėtų būti masinio ar nišinio
turizmo miestas?
- Nesvarbu, kaip pavadinsime,
svarbiau, ką ir kaip padarysime.
Tai galioja ne tik turizmui, ar
Anykščiams – kai vaikomės vien
kiekybės, kokybė blėsta. Kas svarbiau mūsų gyvenime? Apie tai pirmą kartą pagalvojau, kai penkių
kilometrų aukštyje, žiemą, aukščiausio Kaukaze Elbruso (5642 m)
šlaite sustojau prie savo bičiulio
Aivaro Bojarso kūno. Su Aivaru
rengėmės kartu kopti į Everestą.
Tada vietoj to polėkio, džiaugsmo,
kuriuo gyvenome, kad pirmi baltai
kops į aukščiausią Žemės viršūnę
Nepalo karalystėje, Himalajuose, juodžiausia neviltis užplūdo.
Bičiulio kakta pravira, jaunesni
draugai pasimetę. Ką daryti, kaip
visais pasirūpinti?! Išgelbėjo mintis, kai prisiminiau, koks Aivaro
gyvenimas buvo. Kiek jis gražaus
per 33-ejus savo metus padarė.
Pagalvojau, gal aš per šimtą metų
tiek džiugaus, gero neišgyvenčiau
ir tie, kurie greta manęs būna, tiek
prasmingo nepatirtų. Kas svarbiau,
ar tik 33-eji metai, ar tai, ką ir kaip
per mums dovanotus metus padarai? Tada supratau – ne pragyventų
dienų skaičiumi matuojamas mūsų
gyvenimas... Tai ne sugalvotas dėsnis – jis galioja ir miesto, ir valstybės gyvenime, kai žmonių gerovę
vien skaičiukais matuoti imame.
Kodėl niekas nepasiaiškina, kuo,
žmonės, gyvenate, kaip jūsų sielos
jaučiasi. Kodėl elementarios, galbūt, svarbiausios statistikos nesuvedame, nepasvarstome - kiek pas

mus iš tikro laimingų žmonių yra?
Gal tuomet veikliausių bėgimą iš
Lietuvos akivaizdžiau suprastume.
Prieš ketverius metus Everesto
Deimantinio jubiliejaus (60 metų
nuo pirmojo žmonių įkopimo)
pasaulinių iškilmių išvakarėse
Nepalas mane pakvietė surengti
fotografijos parodą. Ji vyko buvusiuose valdovų rūmuose, parodos
organizavimu ir pristatymu rūpinosi pats šalies viceprezidentas.
Po renginio dvi dienas persekiojo
Nepalo televizijos (su septyniomis
kalbėjau, o paskui jau atsisakiau),
tai dažniausias klausimas būdavo
– palyginkite, kaip Nepale (kadangi buvau jau aštuntą kartą) per
daugiau negu dvidešimt metų pasikeitė gyvenimas? Taip, dažniausiai sakydavau, namai Katmandu
centre dvigubai paaukštėjo, prašmatnių viešbučių, blizgių vitrinų
atsirado, angliškų užrašų gausu,
automobilių (kai buvau pirmą kartą statė pirmą ar antrą šviesoforą
sostinėje Katmandu), o motociklų
vos ne daugiu nei pėsčiųjų. Bet
besišypsančių veidų gatvėse tai
žymiai mažiau...
- O Anykščiuose?
- Akivaizdu, po Lajų tako „sprogimo“ Anykščiai labai išgarsėjo.
Turizmas ir kiekybe, ir kokybe
smarkiai pažengė. Pastaraisiais
metais labai pagerėjo turizmo informacija internete. Daug vertingų
leidinukų. Atrodytų, detalė, tačiau
elementarios rajono schemos, kurioje būtų pažymėtos visos lankytinos vietos, objektai, aiškūs privažiavimo keliai, pasigendu.
- Kurias Anykščių rajono vietas
išskirtumėte savo unikalumu?
- Apibendrintai pasakyti negalėčiau, per mažai suspėjau jas
pažinti. Labiausiai išsiskiria, be
abejo, visas Šventosios slėnis. Patys Anykščiai – unikali vieta: upė,
miškai, kalnai, šventos, istorinės
vietos, kultūrinės tradicijos...
Kur pirštu bedursi – visur. Jei
kalbėti apie gamtą, kraštą puošia
Rubikiai. Man patinka Bijeikių
bokštas, nors tik 15- kos metrų
aukščio, lyginant su Lajų taku nežinau, kiek kartų pigiau kainavo,
bet kai užlipi į jį, tokia panorama
atsiskleidžia... Rubikių salynas,
kalvelės, spalvos... Rudenį, spalvingi arimai primena aukštųjų
Andų priekalnes Pietų Amerikoje ar Atakamos dykumą Čilėje.
Daug nuostabių vietų. Kai gyveni
toje vietoje - neįvertini, tai natūralu. Reikia atsitraukti. Kaip prie
didelio kalno, jei būni per arti, jo
viršūnės nematai.
Anykščiuose, palyginti, nedaug
paliesta svarbiausia dovanotoji
vertybė - pati gamta. Jos ir saugoti
nereikėtų, jeigu nekenktume.
Iš kultūrinių dalykų atradimas ir
didelė nuostaba buvo, sumaniai sukurti ir pritaikyti Vyskupo skvere
suoliukai su jaunojo A.Baranausko
dienoraščio ištraukomis. Raskime,
kur dar miesto centre šiais laikais
tikros, ir mūsų laikmečiui prasmingos vertybės būtų taip drąsiai
ir subtiliai pristatomos?
Deja, galima tik apgailestauti dėl
netikusių statybų pradžioje niokoto
Šeimyniškėlių piliakalnio. Įdomus
sumanymas – medinė pilis. Tačiau
tokiomis statybomis nepateisina-

mas nei unikalios vietos pasirinkimas, nei abejotini statybiniai užmojai. Pasimokykime iš žydų – jei
vieta šventa, jeigu ten ilsisi protėvių kaulai – niekas jos nepalies.
Jokių ypatingų užmojų nereikėtų
paprasčiausiai apžvalgos aikštelei,
apie kurią pakalbama, Šventosios
slėnio aukštumoje ties „Bikuva“
įrengti. Manyčiau, slėnio ir miesto
panorama gėrėtųsi ne vien specialiai pasidairyti į Anykščius atvykstantieji. Įspūdingiau, negu darganų
metu iš bažnyčios bokšto skersvėjų. Tačiau vėl, patraukli vieta patogiai įsisavinta statybinėms medžiagoms laikyti. Nors... Naudodami
tuos pačius patogumus numatytos
žiedinės sankryžos įrengimo metu,
gal išvystytume unikalią „statybinio turizmo nišą“?
- Jūs savo pavardę jau įrašėte
į Anykščių rajono istoriją – šalia
Rūkiškio kaimo stovi „Lietuvos
Everestas“, vieta, kurioje su pilotu Vytautu Samarinu pasiekėte
Lietuvos aukščio rekordą skrendant karšto oro balionu. Kaip
taip atsitiko, kad Jūs, alpinistas,
rekordą pasiekėte oreivystėje?
- Taip atsitiko todėl, kad sutikau
skristi ne dėl rekordo.
Istorija prasidėjo nuo to, kad
du oreiviai pakilo iki 7 kilometrų
aukščio ir užfiksavo Lietuvos rekordą. Tada kita, „Kauno grūdų“
komanda, kuri tuo metu turėjo
didžiausią Lietuvoje oro balioną, sukruto, kad jie galėtų pakilti
aukščiau. Patyrimo, ką reiškia toks
aukštis, neturėjo. Jie žinojo, kad tokiuose aukščiuose rizikuoji gyvybe, o Europos Sąjungoje skrydžiai
be papildomo deguonies aukščiau
3500 m arba nehermetiškame aparate iš viso draudžiami. Bičiuliai
suprato, kad labai praverstų mano
kopimo į Everestą patyrimas, kalnuose kvėpavimui naudojama papildomo deguonies įranga, todėl
pakvietė dalyvauti.
Buvau įpratęs, kad kalnuose
aklimatizuotis kopimui į septynių
kilometrų aukštį reikia dviejų-trijų
savaičių, o į Everestą – bent mėnesio. Jei be sustojimo kopsi aukštyn, tai net būdamas supermenu,
dar kokiame 7 kilometrų aukštyje
numirsi. O čia kiltume nežmoniškai greitai. Be to ir balionas su visa
įranga neaišku kaip atlaikytų šaltį,
neįprastus temperatūrų skirtumus.
Dėl rekordų, kurie nebūna amžini,
rizikuoti atrodė nerimta. Atsisakiau. Pasakiau, kad būtinas bandomasis skrydis ne žemiau kaip iki 6
kilometrų, ir tiktai tada būtų galima spręsti dėl skrydžio. Skrydžio
rengėjai sutiko. Po bandomojo, kai
jau 5 km aukštyje dėl deguonies
stygiaus užgeso liepsna, vos atgaivinome, dar dvejojau. Oreiviai
paskambino vėl: o gal aš norėčiau
pakilti į Everesto aukštį? Tai buvo
įdomu ir svarbu, neatsisakiau.
Skrydis pavyko aukščiau realių
(pirmiausiai, įrangos) galimybių ribos. Dėl užšalusio deguonies kaukės vožtuvo maždaug 8 km aukštyje buvau beprarandąs sąmonę, tik
paskutinėmis akimirkomis pavyko
įjungti deguonies padavimą. Nusileidę apsižiūrėjome, kad liepsna
nupjovė dalį degiklio galvutės. Vis
dėlto, pasiekėme 10064 m aukštį,
apie kurį nei mes su Vytautu, nei
likę žemėje pagalvoti nedrįso.
(Nukelta į 11 p.)
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Anykščių pilies statyba susidomėjo Seimas
N. Puteikio, „baisi klaida, kvailystė,
kičas“.
N.Puteikis ragino K. Tubį nestatyti
pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Naglis Puteikis: einama link
Rytų
„Anykšta“ po šio vizito pakalbino
LR Seimo narį Naglį Puteikį.

Paveldosaugininkas, istorikas, Seimo narys Naglis Puteikis (laikantis pilies maketą) kategoriškai nepalaiko pilies statybų ant
piliakalnio idėjos, bet ragina ją statyti šalia piliakalnio.
(Atkelta iš 1 p.)
Apžiūrinėdami Svirnų (Žiogų) piliakalnį ne vienas paveldosaugininkas kartojo mintį, kad po to, ką matė
ant Ukmergės piliakalnio, jų niekas
nebegali nustebinti, baisesnio piliakalnio sudarkymo, kaip kaimyninio
rajono centre, negali būti.
Valdžios atstovai atvirai gyrė
vietos bendruomenes sugebėjusias
sutvarkyti piliakalnius be didelių išlaidų, be didelės valstybės paramos
ir diskutavo, jog piliakalnių tvarkymo iniciatyvoms kliudo gremėzdiškos įstatyminės procedūros. Tačiau
paveldosaugininkai svarstė, kad bet
koks piliakalnių pritaikymas lankymui jau virsta piliakalnių niokojimu,
vien įrengiant lankymo infrastruktūrą tenka sunaikinti mažiausiai
kelis kvadratinius metrus kultūrinio
sluoksnio.
Nuomonės susikirto ir dėl ant
Svirnų (Žiogų) piliakalnio pastatyto
trianguliacijos bokšto – ar jį reikėtų
saugoti, ar ne, tai kultūros paveldas,
ar piliakalnio vaizdo niokojimas?
Beje, kažkas iš besiginčijančiųjų
pastebėjo, kad pirma reikia susirinkusiems paaiškinti, kam buvo reikalingi trianguliaciniai bokštai, nes
„kokie 98 procentai nežino, kas tai
yra“. Paveldosaugininkai aiškino,
kad tokie bokštai, iki atsirandant
GPS navigacijos metodui, padėdavo
atlikti matavimus, nustatyti objekto
padėtį.
Pilis atsipirktų „per porą metų“
Prie Šeimyniškėlių piliakalnio
Anykščių muziejaus direktorius
Antanas Verbickas, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis svečiams
pasakojo apie anykštėnų patirtį siekiant ant piliakalnio pastatyti medinę
pilį, panašią į tą, kuri čia stovėjo XIII

–XIV amžiais.
Meras pasakojo, kad pirmasis
bandymas statyti pilį jau pasibaigė
sutarties su rangovu - UAB „Povilo
Gurklio įmone“ - nutraukimu: „Aš
tik noriu įsiamžinti, padaryti gera
Lietuvai ir man jokio biznio nereikia“, - kad neva taip prieš pradėdamas statyti pilį jam kalbėjo Povilas
Gurklys, pasakojo apie patirtą nusivylimą Anykščių meras.
Merui pasakojant apie nesėkmingą pilies statybų pradžią, kai kurie
svečiai, turbūt dalyvavę šventėje ant
Šeimyniškėlių, kuri vyko pradedant
pilies statybas, juokavo, kad įkasta
kapsulė, žyminti statybų pradžią,
turbūt vis tik liko neištraukta traukiant netinkamais pripažintus pilies
pamatus.
K.Tubiui neprasprūdo pro akis
žurnalisto Rimvydo Valatkos kritika naujienų portale delfi.lt, kad „į
kalną jau sukišta per 2,4 mln. eurų,
neskaitant Tubio kelionės su svita į
Kijevą“.
„Kaip Valatka rašė, kad 2,5 milijono jau išleista, jis, švelniai sakant,
melavo“, - Seimo delegacijai ir paveldosaugininkams prie Šeimyniškėlių piliakalnio kalbėjo K.Tubis.
„Daug besipriešinančių, daug palaikančių<...> Garantuoju, kad per
porą metų ta pilis atsipirktų“, - tvirtino meras. Beje, K.Tubis teigė, jog
pastačius pilį, Anykščiuose padaugėtų darbo, kad būtų įsteigta apie
200 darbo vietų.
Piliakalnius apžiūrėjęs Seimo narys, istorikas, paveldosaugininkas
Naglis Puteikis neslėpė kritiškos
nuomonės dėl Anykščių pilies statybos ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Nors, Seimo nario teigimu, Ukmergės piliakalnis darkomas labiau, nei
Anykščių, bet ir ant Šeimyniškėlių
piliakalnio statyti pilį būtų, pasak

Statyti pilį Seimo narys Naglis Puteikis (dešinėje) merui Kęstučiui Tubiui siūlė laukuose prieš piliakalnį.

- Kaip vertinate išvykos į Anykščių rajoną rezultatus?
- Džiaugiuosi, kad Paminklosaugos komisija atsižvelgė į mano prašymą pateikti visuomenei išvadą dėl
probleminių piliakalnių tvarkymo,
dėl tokių atvejų, kaip Ukmergės, kur
ant piliakalnio kraunama daug geležies, daromas pėsčiųjų takas aplink
piliakalnį iš didžiulių geležinių konstrukcijų. Tai labai blogas pavyzdys, o
antras blogas pavyzdys – bandymas
statyti piliavietę ant Šeimyniškėlių
piliakalnio. Tokios kopijos, tokie
maketai visoje Vakarų Europoje statomi šalia istorinių vietų.
Jei Lietuvoje ant piliakalnio pastatytų pilį, tai iškristų iš konteksto.
Išvykos rezultatus vertinu teigiamai,
pats faktas, kad apvažiavome keturis
gerus pavyzdžius, tarp jų ir Anykščių rajone ir du blogus (tai Šeimyniškėlių ir Ukmergės piliakalniai) labai
geras. Tikiuosi, kad Paminklosaugos
komisija priims sprendimą, kuriame
įvertins ir palygins šiuos atvejus, ir
pareikš savo nuomonę, į kurią, tikiuosi, įsiklausys visi Lietuvos politikai, taip pat ir Anykščių meras.
Linkiu Anykščiams tą piliavietę
už Europos Sąjungos pinigus statyti
ne ant piliakalnio, o šalia, kur pradėta medinės pilies maketo statyba.
Tada atitiksime visos kultūringos
Europos paminklosauginius reikalavimus, bus nauda ir turizmui, ir vietiniams rangovams, istorikams. O
bandymas statyti pilį ant piliakalnio
sukelia didžiulę įtampą ir tai iš tiesų
yra į rytus nuo mūsų esančių valstybių praktika.
- Akivaizdu, kad Jūs nepritariate pilies statyboms ant Šeimyniškėlių piliakalnio...
- Kategoriškai nepritariu. Į vakarus
nuo mūsų niekur nėra tų pavyzdžių.

Europos Sąjungoje tokių pavyzdžių
nėra, nes piliakalniai yra ir senovės
dvasios palikimas, užstatyti juos betoninėm konstrukcijom, betoniniais
pamatais būtų to dvasingumo išniekinimas. Negalima civilizuotame
pasaulyje paneigti paminklosaugos
dvasingumo elemento. Tai reiškia,
kad nesvarbu, jog piliakalnis pilnai
ištyrinėtas, jis vis tiek tebėra piliakalnis, tebėra jo vaizdas, jo dvasia, o
dvasia taip pat saugoma.
Prancūzai, kurie vieni pirmųjų
paminklosaugą pradėjo būtent nuo
šitų dalykų...
Jei bandom dvasingumą išmesti
ir aiškinti, kad jei viskas ištirta, tai
galim daryti ką norim, tai atsiprašau,
bet mes virstam sovietiniais paminklosaugininkais, kurie pasiduodavo
komunistų partijos spaudimui tam,
kad galėtų būti vykdomi penkmečių
planai.
ES pinigų „stūmimas“ ant paveldo objektų yra nusikaltimas ir aš
tikiuosi, kad Paminklosaugos komisija ir Seimo Kultūros komitetas vis
dėlto paprotins Anykščių valdžią,
kad reikia laikytis kultūringų tradicijų ir statyti š-a-l-i-a. O kad statyti
piliavietę, pilies maketą reikia, tikrai
labai pritariu ir noriu pasakyti, kad
Anykščių rajonas yra turbūt nepralenkiamas lyderis Lietuvoje vystant
turizmą.
Ukmergės valdžia, ant piliakalnio
darydama žvėrišką, masyvų serpantiną, yra paklydime, bet mes visi
esame žmonės, mes klystame, bet
klaidas pripažinkime ir taisykime
arba bandykime jų nepadaryti. Šiuo
atveju Ukmergės klaidos ištaisyti
turbūt jau nebeįmanoma, ten labai
daug lėšų išleista, bet Anykščiuose
klaidos dar galim nepadaryti.
Paminklosaugininkai kalti, kad
leido statyti ant piliakalnių. Jie turėtų
prisiimti visą atsakomybę. Tie Kultūros paveldo apsaugos departamento darbuotojai, kurie padėjo parašus.
Jei būtų kategoriškai pasakę, kad
„ne“, būtų surasti kiti sprendimai
tiek Ukmergėje, tiek Anykščiuose.
- Kaip manote, ar pastatyta pilis
turėtų istorinę vertę, ar tai būtų
tik absoliučiai turistinis objektas?
- Viskas priklauso nuo pačios is-

torijos. Jei, pavyzdžiui, Lenkijoje
vyskupynas yra senovinė gyvenvietė, šalia (būtent šalia) vystoma
atkuriamoji archeologija, menai,
amatai. Jau daug metų funkcionuoja
tas vyskupyno gyvosios archeologijos objektas, jis pats jau yra tapęs
kultūros ir istorijos dalimi. To paties
linkėčiau ir Anykščiams, tam mediniam pilies maketui šalia piliavietės.
Matant tokį anykštėnų užsidegimą,
tikiu, kad kaip žiedas pasidengia patina ir tampa senoviniu ir antikvariniu, taip tokie objektai laikui bėgant
patys taps istorijos ir kultūros nešėjais ir objektais.
- Ar Seime kas nors kreipėsi, sakysim, į Jus prašydami palaikyti pilies statybas, padėti rasti jai lėšų?
- Anykščių meras prašė „nenustumti“ nuo piliakalnio. Sakau, mere,
o koks jums skirtumas? Statykit šalia, tas pačias visas lėšas panaudokite, dar pritraukite, jūs esat flagmanas
gyvosios archeologijos po Kernavės
ir Trakų.
Bendrąja prasme vystant turizmą, šis objektas labai svarbus ir
gerai, kad meras energingas. Tikiu,
kad mums visiems bendrom pastangom, įskaitant ir jūsų laikraštį,
ir Paminklosaugos komisiją, Seimo
Kultūros komiteto narius pavyks
surasti protingą, racionalų sprendimą ir dar papildomai pritraukti
ES bei kitų lėšų į šį puikų gyvosios
archeologijos maketą, kuris turėtų
būti plėtojamas šalia Šeimyniškėlių piliakalnio.
- Kaip manote, ar paveldosaugininkai ir istorikai palaikydami
pilies statybos idėją ant Šeimyniškėlių piliakalnio neišduoda profesinių principų?
- Dalis klaidoje, dalis išduoda...
Bet vis dėl to nenoriu minėti pavardžių. Tie, kurie yra su maža patirtimi, jie yra paklydime, o tie, kurie
turi didelę patirtį, jie geriau nei aš
žino vakarietiškus pavyzdžius, kad
ant pačių piliakalnių nestatoma.
Bet Anykščiuose dar nevėlu viską
sutvarkyti ir sukurti tai, kas yra
geriausio kultūros pavelde ir gyvojoje archeologijoje. To visiems ir
palinkėčiau.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis (centre) ir Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas
(dešinėje fotografuojantis) paveldosaugininkams ir Seimo nariams pasakojo apie norą ant Šeimyniškėlių piliakalnio matyti medinę pilį.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 Pasaulio dokumentika.
12.40 „Mis Marpl 1“. N-7
14.15 Klausimėlis.lt.
14.45 FIFA Konfederacijų
taurė. Rungtynės dėl 3 vietos.
16.45 „Folčio viešbutis 1“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.05 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.45 FIFA Konfederacijų
taurė. Finalas.
23.00 FIFA Konfederacijų
taurės apžvalga.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Daug vargo dėl pinigų“. N-7
1.00 „Mergaitė su apelsinais“
(k). N-14
2.20 Pasaulio dokumentika
(k).
3.10 „Mis Marpl 1“ (k). N-7
4.45 Klausimėlis.lt. (kart.).
6.30 „Ogis ir tarakonai“. (k)
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).

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 „Prezidento duktė“.
12.15 „Girtas meistras.
Pradžių pradžia“. N-7
14.35 „Prielipa“. N-7
16.40 „Meteorų audra“. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 „Transformeriai.
Nugalėtųjų kerštas“. N-7
23.35 „Mano karalius“. N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7
9.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Narsusis riteris
Justinas“.
12.55 „Blondinės“. N-7
14.50 „Kaimiečiai Beverlyje“.
N-7
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7
21.30 „Blicas“. N-14
23.20 „Keršto valanda.
Atlygis“. N-14
1.15 „Paskutinės imperijos
žlugimas“. N-14
6.35 Lietuvos galiūnų čempio-

nato finalas. Trakai (k).
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Galiūnų čempionų lyga.
Norvegija. 2016 m.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika.
Slaptas lokių gyvenimas“.
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 „Jaguaras“. N-7
23.35 „Akloji zona“. N-14
1.25 „Žiaurumas“ (k). N-14
3.00 „Velnio apsėstieji“ (k).
N-14
6.50 „Atspėk gyvūną“ (k).
7.20 „Surikatų namai“ (k).
7.50 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“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patiekalai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
16.25 „Aš tikiu“.
17.35 „Akloji“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
10.00 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.00 Savaitė (k).
11.50 „Šunų ABC 2“ (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 „Aukštuomenės daktaras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1.
6.40 „Didysis žvejys 2“.
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...
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...“
2. N-7
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Elektra“. N-7
0.05 „Persekiotojas“. N-14
1.00 „Judantis objektas“. N-7
1.55 „Begėdis“. N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Kobra 11“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
15.00 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Šilumos smūgis“. N-14
0.20 „Kaulai“. N-14
1.20 „APB“. N-14
2.15 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.

7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Geras
jaunikis. I dalis. N-7
20.30 Farai. N-7
21.00 „Nakties klajūnai“. N-14
23.10 „Jaguaras“ (k). N-7
1.10 „Akloji zona“ (k). N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
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“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
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“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
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18.10 „Būrėja“.
18.45 „Keturi muškietininkai“.
N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.
Giminystės ryšiai“. N-14
23.10 „Ekstraktas“. N-14
1.00 „Begėdis“ (k). N-7
2.00 „Nebylus liudijimas“ (k).
N-14
3.50 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (k).
4.35 „Mylėk savo sodą“ (k).

ras su Neda ir „4 Tango“.
22.35 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus (k).
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Jaunasis Montalbanas
2“ (k). N-7
1.55 „Kuba. Laisvės sala“ (k).
2.50 „Ugnies medžioklė su
varovais‘ (k).
5.15 Atspindžiai (k).
5.45 Panorama (k).

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
7.05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus (k).
8.00 Septynios Kauno dienos
(k).
8.30 Euromaxx (k).
9.00 „Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys“.
9.30 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos“.
9.55 Tikri vyrai (k).
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 100 violončelių orkestras.
12.15 „Ugnies medžioklė su
varovais“.
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 „Vytautas Paukštė.
Įslaptintas gyvenimas“.
17.00 Legendos.
17.45 „Kuba. Laisvės sala“.
18.45 „Akistata su „Islamo
valstybe“.
19.40 Klauskite daktaro.
20.25 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
21.15 Vintažinių dainų vaka-

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Ne vienas kelyje.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7
10.30 Dviračio šou.
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.45 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
17.30 Bus visko (k).
20.15 KK2 (k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų kalba
0.30 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
1.20 Ne vienas kelyje (k).

6.30 „Ledo kelias“. N-7
7.30 „Jokių kliūčių!“ N-7
8.30 „Ekstremali žvejyba“.
N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
12.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“. N-7
13.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
14.00 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 „Ledo kelias“. N-7

16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7
19.00 „Skorpionas“. N-7
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7
21.00 „Planetos talentai“.
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
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Mažasis
Lozorius“. N-7
12.45 „Karalienės Anos paslaptis arba muškietininkai po
30 metų“. N-7
14.35 0 laipsnių.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas 6. Išlikti“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš
Ukrainos“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“. N-7
1.10 „Vera. Mažasis
Lozorius“. N-7
2.55 „Bekraštė Kanada“.
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skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės I. Aktoriaus mirtis“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.05 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“ (k).
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Stop juosta (k).
12.35 Tarptautinis menų festivalis „Gražiausiu taku 2015“
(k).
14.40 „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 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
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 „Giminės“.
23.35 Linija, spalva, forma
(k).
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 „Šlovės dienos“ (k).
6.00 Autopilotas.
6.30 „Pasienio sargyba“ (k).
N-7
7.00 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
8.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7
8.30 Bus visko (k).
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“
(k). 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).
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Kobra 11“. N-7

13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.00 „6 kadrai“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. 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 „Vaiduoklis“. S
0.55 „Daktaras Hausas“. N-14
1.40 „Mikė“. N-7
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 „24/7“.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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.
18.55 „Baimės įlanka“. N-7
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
10.00 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.00 „Aukštuomenės daktaras 1“ (k). N-7
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 „Aukštuomenės daktaras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1“.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.

7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.40 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
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
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Sargybinis“. N-7
0.25 „Persekiotojas“. N-14
1.20 „Judantis objektas“. N-7
2.10 „Begėdis“. N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tėvelio dukrytės“. N-7
21.00 2 Barai. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Budos rankraštis“. N
-14
23.30 „Kvantikas“. N-14
0.30 „Kaulai“. N-14
1.30 „APB“. N-14
2.15 „Amerikietiška siaubo

istorija“. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „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. Geras
jaunikis. II dalis“. N-7
20.30 „Pasienio sargyba“. N-7
21.00 „Nuogas ginklas 2 1/2.
Baimės kvapas“. N-7
22.45 „Nakties klajūnai“ (k).
N-14
0.50 „Gyvi numirėliai“. N-14
1.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“
(k). N-7
2.30 Penktoji pavara (k).
3.15 Pasienio sargyba (k).
N-7
3.40 Penktoji pavara.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
10.00 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.00 „Aukštuomenės daktaras 1“ (k). N-7
11.45 Emigrantai (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 9k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 „Aukštuomenės daktaras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1“.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
(k). N-7
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.

7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.40 24 valandos (k). N-7
12.35 Bus visko.
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
21.00 „Vaikai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.15 „Troja“. N-14
1.25 „Judantis objektas“. N-7
2.15 „Begėdis“. N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Tarptautinių vaikų žaidynių atidarymo ceremonija.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Lūšnynų milijonierius“.
N-14
1.00 „Kaulai“. N-14
1.50 „APB“. N-14
2.45 „Amerikietiška siaubo

istorija“. N-14
6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Voratinklis“(k). N-7
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Geras
jaunikis. III dalis“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 „Paskutinis reisas“.
N-14
22.55 „Nuogas ginklas 2 1/2.
Baimės kvapas“ (k). N-7
0.40 „Gyvi numirėliai“. N-14.
1.30 „Džeikas, Storulis ir
šuo“(k). N-7
2.20 Penktoji pavara (k).
3.05 Pagalbos skambutis (k).
N-7
3.30 Penktoji pavara.
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.55 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
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12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
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“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės I. Ištikimybė iki mirties“.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.15 „Auklė“ (k).
1.40 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.30 „Ekspertė Džordan“ (k).
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(k).
7.05 Klauskite daktaro (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Akistata su „Islamo
valstybe“ (k).
13.00 „Giminės“ (k).
14.40 „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 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Amerikiečių klasika ir
džiazas.

20.00 „Šlovės dienos“. N-7
20.50 Anapus čia ir dabar.
21.40 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis“.
22.25 „Daug vargo dėl pinigų“. N-7
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG“.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Misija. Vilnija 9k).
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).
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Kobra 11“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų polici-

jos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. 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 „Supergreiti!“ N-14
0.05 „Daktaras Hausas“. N-14
1.05 „Rezidentai
2.00 „Mikė“. N-7
6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“ . N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. 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.
18.55 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Ilga kelionė namo“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
2.55 „Neišsižadėk“. N-7
3.40 „Deimantų medžiotojai“.
N-7
4.35 „Merdoko paslaptys“. N-7
5.20 „Neišsižadėk“. N-7
6.05 „Gamtos magija“.
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12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės I. Mirtis po priedanga“.
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.00 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“ (k).
3.30 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG“ (k).
7.05 Stilius (k)
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos Valstijose
13.05 Vintažinių dainų vakaras su Neda ir „4 Tango“ (k).
14.25 Mokslo sriuba (k).
14.40 „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 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Laisvės vėliavnešiai (k).
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 IQ presingas.
21.10 „Japonijos žlugimas“.
22.00 „Poncio afera“. N-14
23.25 Septynios Kauno dienos (k).
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė (k).
3.00 100 violončelių orkestras
6.30 Info diena (k).
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 „Pagalbos skambutis“.
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.
0.30 Info diena (k).
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Gražiausi žemės kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7

12.30 „Kobra 11“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. 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 „Vienišas klajūnas“. N-7
1.05 „Daktaras Hausas“. N-14
2.00 „Mikė“. N-7
6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
12.35 „Admirolas“.
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.
18.55 „Chiromantas“. N-7
20.00 Reporteris.
21.00 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“. N-7
0.45 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
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6.05 Klausimėlis.lt (k).
6.20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
(k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
12.30 Lietuvos Valstybės
diena. Šv. Mišios. Tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13.35 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
14.10 Ginto Abariaus dainos.
16.10 „1410 m. Žinomas
nežinomas Žalgiris“.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 „Ekskursantė“. N-7
20.00 „Tegul šventei
Lietuvos himnas pradžią
duos“.
21.00 Tegul skamba
„Tautiška giesmė“ aplink
pasaulį nuo 100 Lietuvos
piliakalnių.
21.10 Loterija „Keno Loto“.
21.15 Panorama.
21.39 Loterija „Jėga“.
21.45 Tautinio kostiumo
metų renginys „Išausta tapatybė“.
23.35 „Patriotas“. N-7
2.15 „Detektyvas Monkas
1“. N-7
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 „1410 m. Žinomas
nežinomas Žalgiris“ (k).
4.30 Atspindžiai.
5.00 LRT radijo žinios.
TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.00 „Kelionė į Vakarus.

Laimingojo Luko nuotykiai“.
8.40 „Piratai! Nevykėlių
kompanija“.
10.20 „Haris Poteris ir
Fenikso brolija“. N-7
12.55 „Kapitonas Zumas“.
14.40 „Policininkas su
puse“. N-7
16.30 „Margi, pirmyn!“
18.30 Žinios.
19.30 „Pelenės istorija“.
21.30 „12 kėdžių“. N-14
23.40 „Advokatas iš
Linkolno“. N-14
1.55 Alchemija. VDU karta.
2.25 Kultūrinė dokumentika.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Tautiškos giesmės
giedojimas. Tiesioginė
transliacija.
21.05 „Karalius Artūras“.
N-7
23.40 „Kita žemė“. N-7
1.25 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7
2.15 „APB“. N-14
3.05 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14

6.10 „Ozo legendos.
Sugrįžimas į Smaragdo
miestą“.
7.55 „Gražiosios salos
paslaptis“. N-7
10.05 Tiesioginė transliacija iš Raudondvario apie
pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui.
10.10 „Džiunglių karalius“.
N-7
12.00 Tiesioginė transliacija iš Raudondvario apie
pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui.
12.05 „Ponia Dautfajė“.
N-7
14.40 Tiesioginė transliacija iš Raudondvario apie
pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui.
14.45 „G būrys“. N-7
16.35 Tiesioginė transliacija iš Raudondvario apie
pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui.
16.40 „Kaimynas šnipas“.
N-7

programa
6.50 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai.
N-7
7.45 „Akloji“.
8.45 „Būrėja“.
9.15 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.30 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Tikra - meilė“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“.

6.30 Su cinkeliu. N-7
21.00 „13 nuodėmių“.
N- 14
22.50 Su cinkeliu. N-7

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 16“.
N-7
10.00 „Komisaras
Štolbergas“. N-7
11.00 „Aukštuomenės daktaras 1“ (k). N-7
11.45 Stilius.
12.25 Klausimėlis.lt. (k).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“. (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 „Aukštuomenės daktaras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Rūkstantys tūzai“.
N-14
0.25 Lietuva mūsų lūpose.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 1“.
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Komisaras Reksas 16“
TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.35 Yra, kaip yra. N-7
11.40 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 penktadienis. N-7
21.00 „Ekstremalus greitis“.
N-7
22.45 „Oušeno dvyliktukas“.
N-7
1.15 „12 kėdžių“ (k). N-14
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Rezidentai“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Tėvelio dukrytės“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“. N-7
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Pažadėtoji“. N-7
15.30 „Pamilti vėl“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Turbo“.
21.20 „Iksmenai. Pirma klasė“. N-7
0.00 „Be vyrų“. N-14
1.50 „Karalius Artūras“. N-7

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7

9.30 „Voratinklis“ (k). N-7
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.30 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.50 „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. Geras
jaunikis. IV dalis“. N-7
20.30 Amerikietiškos imtynės.
N-7
22.30 „Visa griaunantis“. N-14
0.45 „13 nuodėmių“ (k). N-14
2.20 „Gyvi numirėliai“. N-14
3.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“
(k). N-7
3.50 „Visa griaunantis“ (k).
N-14
programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“.
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. N-7
10.25 „Policija ir Ko“. N-7
11.30 „Ekspertė Džordan“.
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k).
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir
draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-

N-7
1.00 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.45 „Ekspertė Džordan“
(k). N-7
3.30 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai
(k).
4.15 „Midsomerio žmogžudystės I. Mirtis po priedanga“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras (k).
7.05 Būtovės slėpiniai.
Mindaugo Lietuva.
8.35 „Džiunglių būrys skuba į pagalbą“ (k).
8.50 „Animalija“ (k).
9.15 „Smarkuolis Tašis“ (k).
9.30 Dokumentinis filmas.
10.30 Laumės juosta 2016.
12.10 DW naujienos rusų
kalba.
12.20 „Herkus Mantas“.
14.40 „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 Alyvos žydės.
18.40 „Šlovės dienos“. N-7
19.30 Širdį čia sudėjau.
21.00 Tegul skamba
„Tautiška giesmė“ aplink
pasaulį nuo 100 Lietuvos
piliakalnių.
21.15 „Kijevas. Lietuvos
epocha“.
22.00 „Mindaugas“. 1, 2 d.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.

0.25 Dabar pasaulyje.
1.00 LRT OPUS ORE.
Grupė „The Roop“.
1.55 „Šlovės dienos“ (k).
N-7
2.45 Alyvos žydės (k).
4.55 „Kijevas. Lietuvos
epocha“ (k).
5.30 Panorama (k).
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.
18.00 „Pagalbos skambutis“ (k). N-7
18.50 24 valandos (k). N-7
20.20 KK2 (k). N-7
21.50 Išgyvenk, jei gali (k).
22.40 Yra, kaip yra (k). N-7
23.35 Autopilotas (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
Žinios rusų kalba.
0.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7
1.15 24 valandos (k). N-7
2.40 KK2 (k). N-7
4.00 Yra, kaip yra (k). N-7
4.55 „Pagalbos skambutis“
(k). N-7
5.40 Autopilotas (k).

13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. 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 „Įsikūnijimas“. N-7
1.20 „Daktaras Hausas“.
N-14
2.10 „Mikė“. N-7

7.00 „Jaunasis vilkolakis“.
N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Kobra 11“. N-7

6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas.
Pokario gatvės“. N-7
12.35 „Safaris džiunglėse“.
13.55 „Pavojingiausios
kelionės. Bangladešas“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
22.30 Žinios.
23.00 „Muškietininkų
sugrįžimas arba kardinolo
Mazarinio lobiai“. N-7
3.15 „Safaris džiunglėse“.
4.15 „Laukinė Australija“.
4.35 „Merdoko paslaptys“.
N-7

sa“.
17.55 „Širdele mano“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“. N-7
21.00 „Be kaltės“. N-14
22.55 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. N-14
0.55 „Auklė“ (k).
1.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.40 „Ekspertė Džordan“ (k).
N-7
3.25 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (k).
4.15 „Nusikaltimo vieta Kelnas. Tikra meilė“ (k). N-7

19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Legendos.
21.05 „Žmogus – Arklys“.
22.00 Muzika gyvai.
23.25 Projektas Pi. (k).
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.30 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.20 „Vytautas Paukštė.
Įslaptintas gyvenimas“ (k).
3.20 Muzika gyvai (k).
4.45 Legendos (k).
5.30 Panorama (k).

13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. 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 „Nevykėliai po priedanga 2.“ N-14
0.50 „Įsikūnijimas“. N-7
3.30 „Mikė“. N-7

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė
„The Roop“ (k).
7.05 Tikri vyrai (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“ (k).
8.10 „Animalija“ (k).
8.35 „Džiunglių būrys skuba į
pagalbą“ (k).
8.50 „Šokių akademija 1“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 „Japonijos žlugimas“
(k).
13.05 Kur balti keliai (k).
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys skuba
į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai
10“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.20 Durys atsidaro.

6.00 24 valandos (k). N-7
7.25 KK2 (k). N-7
8.55 Yra, kaip yra (k). N-7
9.55 24 valandos (k). N-7
10.30 Išgyvenk, jei gali.
11.30 Yra, kaip yra. N-7
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7
13.30 24 valandos. N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
12.35 „Safaris džiunglėse“.
13.55 „Pavojingiausios kelionės. Bolivija“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Kai praeitis nepaleidžia“. N-7
22.30 Žinios.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“. N-7
1.15 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
3.10 „Safaris džiunglėse“.
4.10 „Laukinė Australija“.
4.35 „Merdoko paslaptys“. N-7
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7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7
8.00 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“. N-7
10.30 „Mikė“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Kobra 11“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.20 „Tatonka ir mažieji
draugai“.
7.35 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Mūsų miesteliai.
Plateliai. 3 d.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
12.10 Pasaulio dokumentika.
14.05 „Džesika Flečer 3“.
N-7
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
18.05 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk.“.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Neramios širdys“. N-7
1.00 „Gimęs liepos ketvirtąją“.
6.30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
6.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Rifo pasaka“.
11.40 „Akistata su laukine
gamta. Išgyventi Serengetyje“.
13.25 Pričiupom!. N-7
14.05 „Gepardas, vardu
Duma“.
16.10 „Robinas ir Merion“.
N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Šunų viešbutis“.
21.35 „Prieš pakratant kojas“. N-7
23.30 „Projektas X“. S
1.05 „Oušeno dvyliktukas“
(k). N-7
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“. N-7
9.00 „Kobra 11“. N-7
10.00 Vasaros gidas.
10.25 „Moderni šeima“. N-7
11.00 „ Sužvejok dingusią
žuvį“.
13.05 „Dantukų fėja 2“. N-7
14.55 „Marlis ir aš. Šuniukų
metai“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 „Užkerėtoji“. N-7
21.45 „Brangusis Džonai“.
N-7
23.55 „Netikėtas prabudimas“. N-14
1.50 „Iksmenai. Pirma klasė“.
N-7

6.45 Amerikietiškos imtynės
(k). N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika.
Džiunglių karalienė“.
11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 „Žiniuonis“. N-7
15.05 Vanity Fair. Visiškai
slaptai. N-7
16.10 „Kas žudikas?“ N-7
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.30 „44-as skyrius“. N-7
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Keršto valanda.
Teisingumas“. N-14
0.00 „Plius vienas“. S
1.50 „Gyvi numirėliai“ (k).
N-14
3.20 Muzikinė kaukė (k).
6.50 „Atspėk gyvūną“ (k).
7.20 „Surikatų namai“ (k).
7.50 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“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
15.10 „Širdele mano“. N-7
17.10 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
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18.50 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.
Sūnus palaidūnas“. N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
0.15 „Kartu iki pasaulio pabaigos“ (k). N-14
2.00 „Be kaltės“ (k). N-14
3.35 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (k).
4.20 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ (k). N-7
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė (k).
9.00 Kelias (k).
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 XII tarptautinio projekto „Gražiausiu taku“ programa
„Lai dainuos baltų širdys“.
12.40 „Jaunasis Montalbanas
2“. N-7
14.25 Vyskupo A.
Baranausko gyvenimas aktoriaus V. Baranausko monospektaklyje „Akių sunka“.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 „Palaimintoji“.
18.30 Lotynų muzika
Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 „Didysis Voldas
Peperis“. N-7
22.45 Neapolietiškos dainos.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Poncio afera“ (k).
N-14
1.25 „Palaimintoji“ (k).
2.10 LRT Kultūros akademija
(k).
2.55 Anapus čia ir dabar (k).
3.45 IQ presingas.
4.30 Septynios Kauno dienos
(k).
5.00 ARTS21 (k).
5.30 Panorama (k).
6.30 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 „Pagalbos skambutis“
(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.
Išvados. Žinios rusų kalba
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7
3.30 Bus visko (k).
4.25 Valanda su Rūta.
6.25 „Ledo kelias“. N-7
7.30 Jokių kliūčių! N-7
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
12.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“. N-7
13.00 Jokių kliūčių! N-7
14.00 Gražiausi žemės kampeliai.

15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Havajai 5. 0 (1). N-7
18.00 „Nusikalstami protai.
Kitapus sienų“. N-7
19.00 „Skorpionas“. N-7
20.00 „Bibliotekininkai“. N-7
21.00 Planetos talentai. N-7
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Policininko istorija“.
N-14
0.35 „Nevykėliai po priedanga 2“. N-14
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 „Milžiniškos pabaisos“.
10.45 „Kapitonas
Gordejevas“. N-7
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su
Hermanu Šulcu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš
Ukrainos“. N-7
20.00 Žinios.
20.30 „Šiandien kimba“.
21.30 MMA „King of the
Cage 001“. JAV - Lietuva (2).
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7
1.10 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7
3.05 „Milžiniškos pabaisos“.
3.55 „Merdoko paslaptys“.

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
Informacija suteikiama
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.
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Anykščiuose – lyg Andų priekalnėse
(Atkelta iš 5 p.)
Daugiau negu kilometru aukščiau „tikrojo“ Everesto! Tada ir
gimė pavadinimas „Lietuvos Everestas“. Rekordas įregistruotas,
šiemet jau 11-ti metai. Lietuvoje
vykusioje Tarptautinėje kosmoso
konferencijoje mes su V. Samarinu buvome įvardinti kaip vieno iš
Lietuvos kosmoso pasiekimų autoriai – aukščiausiai atviroje erdvėje
buvę Lietuvos piliečiai. Panašaus
skrydžio daugiau jokiomis sąlygomis nekartočiau. Per valandą
pakilti, per valandą nusileisti organizmui yra žiaurus išbandymas.
Dabar Lietuvoje skraido keliskart didesni karšto oro balionai,
yra patyrimo, neabejoju, bus pakilta aukščiau. Tačiau „Lietuvos
Everestas“ istorijoje išliks. Kadangi pasiekimo vieta užfiksuota
Anykščių padangėje, gal jis turėtų
vadintis „Anykščių Everestas“?
Bet tai – Savivaldybės tarybos,
kuri tvirtina pavadinimus, pasirinkimas. Man prasmė, kad toje vietoje ne tik specialiai atvykstantieji
(neretai skambina), bet ir pro šalį
važiuojantys anykštėnai žvilgsnį į
dangų pakeltų, apie nekasdieniškus dalykus pagalvotų.
- Ar dažnai Jūsų gyvenimą lydi
sutapimai?
- Vadinčiau ne sutapimais, tai
per sekli sąvoka. Gal tinkamesni
žodžiai būtų „ženklai“, „signalai“
ar panašūs kiti? Gyvenime svarbu suvokti savo vietą, galimybes,
kurios man duotos, tada – jas išnaudoti. Jeigu dramblys – rąstus
nešiok, jeigu skruzdėlė – ir spyglį
tempti nemažiau svarbus, tiek pat
prasmingas darbas. Tiesiog reikėtų klausti, ar dažnai būnu savo
vietoje, ar vykdau kas man duota,
tai reiškia – ir privalau. Galiu tik
pasidžiaugti, tegul ir per rimtus,
neretai, dramatiškus išbandymus,
mano gyvenimas eina viršūnėmis,
apie kurias net nesvajojau, o gavęs
likimo „guzą į kaktą“ įstengdavau
atlikti ne sau vienam reikšmingus
darbus. Nežinau, kad kas pasaulyje
panašiomis beviltiškomis sąlygomis – netinkama sveikata, praktiškai be pinigų, žuvus bendražygiui,
pirmas iš savo valstybės, vienas –
būtų užsimojęs ir įkopęs į Everestą. O pasiekti Antarktidos Viršūnę?
Gruodį bus 24 metai nuo manojo
įkopimo Antarktidoje, bet niekas
iš Lietuvos per tuos metus savarankiškai ten nekeliavo ir į jokią
viršūnėlę kopti nebandė. Nesu „tikras“ alpinistas. Ekstremaliausiomis sąlygomis, alpinizmas, sportas
man lėmė ne daugiau 10-20 procentų. Svarbiausi buvo visas gyvenimas nuo pat gimimo, 10 metų
savarankiškų kelionių su bičiuliais
po kalnus, gamtos, pasaulio, savo
galimybių pažinimas, prasmingi
pasirinkimai, Tikėjimas ir pastangos, tiesa, kartais – nežmoniškos.
Dabar man aiškiau, kaip į Mėnulį
ar Marsą nuskristi, negu tuomet atrasti galimybes prie Everesto ar į
Antarktidą patekti.
O sutapimai, lemties ženklai,
įvykę „stebuklai“? – Gimiau tais
pačiais metais ir tą patį gegužės
mėnesį, kai pirmieji pasaulyje
žmonės pasiekė Everesto viršūnę.
Mano Mama gimė su pirmuoju
įkopimu sutampančią gegužės 29tą. Netgi Bičiulio žūtis – vėliau
paaiškėjo – buvo šviesioji auka, be
kurios prie Didžiojo kalno patekęs

nebūčiau. Bet ar reikėjo tokios?!
Tai buvo ne mano, ne mūsų valioje, įkopimas ją bent įprasmino...
- Kas žmogų traukia į kalnus?
Ką padaro kalnai, kad į juos
grįžtama dar ir dar kartą?
- Kiekvienas juose buvęs atsakytų kitaip. Manau, kad bendriausias
dalykas, gal kai kas to ir nesuvokia, tai pažinimas. Traukia, kas nepažinta, ieškome, ko neturime.
Pamyre kylant į buvusią Lenino,
dabar Avicenos, viršukalnę, piemenys mus palydėdami prašė pažiūrėti, gal už tų ledynų yra lygios
vietos ir žalių pievų. Jiems vieta
rūpi. A.de Sent- Egziuperi aprašė,
kai nuskraidino beduinų genčių
vadus iš Sacharos į Paryžių, jie
pamatė krioklį, stovėjo ir negalėjo
atsitraukti, o kai pabandė nuvesti
pasakė, palaukim, kol vanduo pasibaigs... Yra pažinimo dalykai. Kalnuose pasijunti ne tik kilometrais,
bet ir mintimis, jausmais, polėkiais
arčiau dangaus. Tačiau svarbiausia,
kad grįžti prie savo prigimties ir
gyveni sielos jausmais. Gali patirti
Dievą, Kosmosą, Gamtą, Amžinybę, Begalybę (kaip kam patogiau
vadinti), pažinti patį save.
- Jūs žinomas ne tik, kaip alpinistas ir keliautojas, bet ir
fotografas. Pavyzdžiui, „Wikipedijoje“ rašoma, kad Jūs į Everestą vykote įformintas Nepalo
moterų ekspedicijos fotografu.
Kaip Jūsų gyvenime atsirado fotografija ir kokią vietą ji užima
ekspedicijose?
– Nepaliečiai manęs paklausė tik
3 dienos prieš išvykstant, ar sutikčiau, jei mane fotografu įformintų?
Ten buvo skambūs pavadinimai,
daug reklamos, įdėta šimtai tūkstančių dolerių. Realiai ekspedicija
buvo skirta tik vienintelei Pasang
Lhamu, kad taptų pirmąja Nepalo moterimi, įkopusia į Everestą.
Jiems būtų netikę prie vykdomos kampanijos, jei ten atsirastų
kažkoks baltasis alpinistas... Tik
sėdant į lėktuvėlį, jau oro uoste,
paklausė, ar aš fotoaparatą turiu,
ar moku fotografuoti? Na, turėjau
tris fotoaparatus, fotografavau,
nors nuotraukų niekas net nepasiteiravo.
O fotografuoti negalėjau nepradėti, kai 1973 metais pirmą kartą
bičiuliai pakvietė vykti į Tian Šanio kalnus. Tada vykti į tokį kraštą,
„Dangiškus kalnus“, be fotoaparato
atrodė nuodėmė. Paaukojau pusę
stipendijos ir už 15 rublių nusipirkau „Smena“. Taip pradėjau fotografuoti. Po to atsirado ir „Zenitas“,
bet nepretendavau į jokius fotografų
titulus, tiesiog per daug nepaprastų,
įdomiausių dalykų kelionėse buvo,
kad jų nenufotografuoti.
Po Everesto, kai parsivežiau
nuotraukų, daugelis pamatę pasidžiaugdavo, kad labai gražių yra.
Užbaigęs kopimus su Lietuvos
vėliava į aukščiausias visų žemynų
viršukalnes, surengiau beveik visą
Lietuvą apkeliavusią fotografijos
parodą, buvau pakviestas į fotomenininkų sąjungą, išleidau reprezentacinį albumą lietuvių, anglų
kalbomis.
Nuo 2005 metų, kai įteisino
meno kūrėjo statusą, esu meno
kūrėjas. Lietuvoje surengiau apie
60 parodų. Įkopimo Everestą 20mečio parodą, Nepalo pakviestas,

surengiau sostinėje Katmandu.
UNESCO būstinėje Paryžiuje
eksponavau nuotraukas iš 2002
m. mano organizuotos kultūrinėsmokslinės ekspedicijos į Čilę ir
Andų kalnynus, skirtos pasaulinio garso mokslininko iš Lietuvos
Ignoto Domeikos 200 m. gimimo
Jubiliejui.
- Kokiais kriterijais vadovaujantis rinkotės fotoaparatus kelionėms?
- Pirmasis buvo toks, kokį kišenė
leido įsigyti. Kai pirmą kartą vykau
į Nepalą 1991 metais, skolinausi iš
bičiulio gerą veidrodinį fotoaparatą. Į Everestą ėmiau „Smeną 8M“,
dovanotą „Fuji“ „muilinę“ ir, pagal
sutartį paskolintą vidutinio lygio
„Minoltą“.
Į Everesto viršūnę nešiausi „Minoltą“ ir „muilinę“, „Smeną“ palikau 8000 m aukštyje nes ji pasirodė per sunki.
- Apie Jus rašoma, kad esate
pirmasis alpinistas apdovanotas
tarptautinio „Fair play“ komiteto Garbės Diplomu, kuris skiriamas už garbingus poelgius
sporte, nes dalyvavote gelbėjant
ir pargabenant žuvusios Nepalo
moterų ekspedicijos vadovės Pasang Lhamu kūną nuo Everesto,
nors pats buvote nušalęs pirštus.
Kodėl rizikavote? Kaip manote,
ar nenyksta garbės ir žmogiškumo suvokimas sporte ir apskritai
gyvenime?
- Jei kalbėti atvirai, žmonijos gyvenime jo nuolat mažėja. Vertybės
apverčiamos „aukštyn kojomis“,
greitai išblėstančios „žvaigždės“
skambiomis frazėmis sukuriamos,
kaip toje pasakoje apie gražius karaliaus rūbus; demokratijos, teisingumo, Dievo vardu daromi siaubingiausi nusikaltimai. Kalnuose
tikrąsias vertybes taip pat dažnai
nustelbia pinigai ir troškimai pasirodyti. Deja, už nepamatuotus norus aukštikalnėse mokama ne vien
didžiulėmis pinigų sumomis, bet ir
beprasmėmis aukomis.
Taip ir Pasang Lhamu, stipriausios vyrų komandos vedama įstengė pasiekė Everesto viršūnę. Grįžti
atgal ji nebeturėjo jėgų ir liko mirti
Everesto keteroje žemiau viršūnės.
Užtai ši šerpė tapo pirmąja Nepalo
moterimi Evereste, todėl buvo paskelbta Nacionaline didvyre. Kaip
nacionalinę didvyrę, Vyriausybė ją
nusprendė palaidoti pagal Nepalo
papročius. Tam reikėjo kūno. Niekam iki tol net minties nekildavo
rizikuoti gyvaisiais, kad pargabenti nuo Everesto žuvusį. Tie, kurie
kartu su ja kopė, kūną nuleido iki
8 kilometrų aukščio ir išlakstė po
savo kaimus – jie norėjo gyventi.
Ekspedicijos vadovai surinko vos
6 žmonių grupelę, iš kurių tik trejetas išmanė alpinizmą. Tai buvo
visiškas absurdas. Tokiai operacijai Himalajuose kelių dešimčių ne
per daug būtų. Aš buvau tik antra
diena kaip nusileidęs nuo viršūnės,
beveik tris naktis nemiegojęs, dvi
iš jų 8 kilometrų aukštyje, o tai jau
mirties riba. Buvau išsekęs, kaip
koks ligonis, trečios stadijos vėžininkas. Suprantama, niekas man
nesiūlė prisidėti prie gelbėtojų, tačiau geriausiai supratau, kad tuos
žmones siunčia į jų pačių pražūtį.
Tik dėl gyvųjų pasisiūliau vėl į ledynus Pasang Lhamu gabenti.

Medaliai, garbės raštai... Žinot,
kai išvyksti į pasaulį niekas neklausia apie medalius. O kai sužino, kad įkopiau į Everestą, o ir
dar kokiomis sąlygomis, atsiveria
durys ir širdys. Bet man buvo svarbu, kad pirmą kartą pasaulyje „Fair
play“ atsigręžė į kalnus. Tikrajame
alpinizme pasiaukojimas dėl kito,
dažnai, kasdienybė, būtina ne dėl
viršūnės, bet dėl Gyvenimo. Jei
draugas paliko kelis gurkšnius gertuvėje, tai jis galėjo man gyvybę
išgelbėti. Aukštuosiuose kalnuose
viskas privalo būti tikra.
- Kiek tiesos posakyje, kad
norint patikrinti draugą, su juo
reikia keliauti į kalnus?
- Jeigu eini į kalnus pasivaikščioti – tada taip, bet jei einant rimčiau,
kopti į kalnus, tai reikia pasitikrinti
prieš iškeliaujant. Paskui gali būti
per vėlu. Duok, Dieve, tada suprasti, kad dar galėtum laiku apsisukti
ir grįžti atgal.
- Visose skirtingų žemynų viršūnėse kėlėte tą pačią vėliavą.
Kaip kilo mintis? Koks tos vėliavos likimas?
- Idėja kilo 1994-ųjų žiemą po
bandymo pirmą kartą pasaulyje su
slidėmis, pripučiama valtimi, kalnų
ir kita įranga pereiti Beringo sąsiaurį iš Amerikos į Aziją (iš Aliaskos į
Čiukotką). Grįžtant, Čikagoje, tautiečiams rodžiau Lietuvos vėliavą,
kurią turėjau su savimi Everesto
viršūnėje ir pasakojau, kaip pirmą
kartą toji vėliava buvo iškelta virš
Everesto. Netikėtai pats sau, pasakiau, balsu pagalvojau, jeigu ją
užnešti į aukščiausias visų žemynų
viršūnes, tai tokios vėliavos ir Amerika neturėtų. Grįžtant per Atlantą
galvojau – o gal iš tikro tai būtų
svarbiausias, prasmingiausias darbas, kurį galėčiau atlikti ir neseniai
atgimusiai, bet sunkiai atsitiesian-

čiai Lietuvai, viltį prarandantiems
daugeliui mūsų žmonių? Juk vėliava – nesvarbu dydis, yra pagrindinis
kiekvienos valstybės simbolis.
Prieš kopiant į Everestą, kai
dirbau Vilniaus turistų klubo direktoriumi, supratau, kad toje kėdėje galėtų ir koks tūkstantis kitų
lietuvaičių sėdėti, šimtas-kitas gal
ir geriau už mane susitvarkytų.
Tai kas svarbiau – ar daryti tai, ką
gali ne vienas, ar pirmam valstybės piliečiui įkopti į aukščiausią
Žemėje kalną? Žygio idėja atrodė
nemirtinga. Net jeigu man galimybės, sveikata neleistų, po Everesto
į gerokai žemesnes viršūnes ir kiti
galėtų pamėginti tą pačią vėliavą
nešti. Taip per nepilnus trejus metus (1024 paras)
mano neštoji Lietuvos vėliava
suplazdėjo aukščiausiose visų žemynų ir Europos viršūnėse. Tokio
pagrindinio savo simbolio jokia
kita valstybė neturi.
Dar įdomiau pasirodė, kai baigęs „Vėliavos žygį“, iš Londono
gavau sąrašą visų įkopusiųjų į tas
viršūnes. Buvau įrašytas 24- tas.
Vaikystėje, jaunystėje didžiausiu
pasiekimu man atrodė skrydis į
kosmosą. Bet kosmonautų buvo gal
jau kokie septyni šimtai. Jei žiūrėsime į sportą, tai olimpinių čempionų
turbūt buvo ne mažiau tūkstančio.
Tačiau kai apsižiūrėjau kokių valstybių žmonės įkopė į visas viršūnes,
atradau dar kitą prasmę. Kai suskaičiuoji – 13 amerikiečių. Paskui – po
du britus ir vokiečius, italas, Šveicarijos – Austrijos pilietis, japonė.
Smulkiausia atstovauta valstybė
– Naujoji Zelandija. Išskyrus ją, kuriai mums, matyt, niekada ekonomiškai neprilygti, tai - ekonomiškai
stipriausios pasaulio valstybės. Tai
reiškė, kad tokių įkopimų srityje įsirašėme į ekonomiškai galingiausių
valstybių sąrašą. O kokia buvo Lietuvos ekonomika tuo laiku? Apie
50 dolerių per mėnesį atlyginimas
buvo įprastas.

AKIRATIS

2017 m. liepos 1 d.

Muziejininko paroda
Kaip sako muziejininkas svėdasiškis Raimondas Guobis, mūzos aplanko, apleidžia ir sugrįžta. Bandęs piešti nuo pat vaikystės,
pomėgio nepametė ir suaugęs, nors keliolika metų apie tai lyg ir
pamiršęs buvo. Tačiau pernai piešimo mūzos vėl sugrįžo.
Tamsiuoju metų laiku nupiešęs seriją Šventosios žuvų su istorinėmis paraštėmis, džiugina šiemet jau antra Svėdasų meno galerijoje surengta personaline paroda „Lygumose prie Troškūnų“.
Žino Vilnių ir Troškūnus...

Raimondas Guobis: „Kuomet pirmą kartą Atažaloje pamačiau
siauruką, labai nusigandau, jis buvo su raudona žvaigžde...“

Dauguma parodoje eksponuojamų
piešinių gulėjo dideliame voke daugiau negu du dešimtmečius, net buvo
pasimetę, o autorius niekad nemanė
juos parodyti viešai - eksponuoti.
Tačiau visai netikėtai Svėdasų
meno galerijos parodų sraute atsirado
tuščias mėnesio langelis... Tai tarsi
atsisveikinimas su ta, ten prie „raudonojo ežero“ - Pajuostinio egzistavusia
esybe, ant laiko aukuro tyliai sudeginta istorine gyvenimo atkarpa.
Visus piešinius jungia ilgesingas
lygumų prie Troškūnų motyvas. Lygumų, kuriose stūksančiame vienkiemyje, piešėjas pragyveno daugiau
negu du dešimtmečius.
Paveiksluose - vaizdai iš tolimos
1991, 1992 - ųjų metų vasaros Gurskuose. Lauko viduryje bestūksanti
Janioko, taip vadinto Binkio sody-

Troba prie vieškelio.
ba, piešinyje įprasmintas griaustinio
sutrupinto ąžuolo stuobrys, Dragūnų gryčia prie pat senojo vieškelio,
namas, kurio jau seniai nebėra. Du
vaizdai iš 1997 - ųjų, kuomet sodyboje porą savaičių gyveno, ilsėjosi nuo Vilniuje jį supusio pasaulio
dailininkas Vaidotas Kvašys. Tada,
palaikydamas garsiam profesionalui „kompaniją“ Raimondas nupiešė
sodybos kiemą; rudi, juodi vaškinių
spalvų brūkšniai išryškino ir dviejų
topolių didybę, čerpėmis dengtą stogą. Kiti piešiniai piešti tušu, vandeninėmis spalvomis, guašu, sukurti
pasižiūrint į mažesnius ar didesnius,
kažkur matytus paveikslėlius. Čia
ir populiariausias Troškūnų krašto
šventasis, troškūniečių dangiškasis
globėjas Antanas, smalsus teisuolis
žvelgiantis pro Dangaus skliautą

anapus, mistinis malūnas, nepamirštamo vienišiaus Petro Jozoko troba
Mažionyse.
Parodą autoriui teko papildyti naujais piešiniais, šiemet jis piešė vaškinėmis kreidelėmis, jos R. Guobiui
taip patinka, nupiešė Troškūnų vaizdelį - įžengiant vieškeliu nuo Traupio, dviem topoliais, tarsi bokštais
dvyniais paženklintą sodybą Gurskuose, taip pat Tijūnonių namus už
upelio bei Atažalos miškeliu dundantį
traukinį, siauruką, kurio lokomotyvo
priekį puošia raudona žvaigždė.
Tikrai, kuomet pirmą kartą autorius
pamatė tokį traukinį, labai išsigando, buvo dar visai mažas berniukas.
Mama buvo nusprendusi, kad jau atėjo laikas pamatyti...

Martynas DULKĖ

Drauge su mobiliuoju laiškininku –
paštas į namus
Jau šią vasarą Anykščių rajono kaimo žmonėms kėblinti kelis
ar net keliolika kilometrų iki artimiausio veikiančio pašto skyriaus nebereikės. Į namų duris dažniau belsis laiškininkai, kurie
dabar atvyks ne tik pristatyti laiškų ar spaudos leidinių, išmokėti
pensijų, bet ir tuomet, kai prireiks pašto paslaugų. Tereiks telefonu išsikviesti į namus mobilųjį laiškininką.

Mobiliesiems laiškininkams iš esmės gerėja darbo sąlygas: didėja darbo užmokestis bei socialinės garantijos. Jie bus aprūpinami moderniomis darbo priemonėmis.
Ši naujovė jau sėkmingai įgyvendinta Radviliškio ir Utenos
rajonuose, kur žmonės įvertino
atsiradusias žymiai didesnes galimybes pasinaudoti pašto paslaugomis.
Mažiau nei pusdienį veikiančius
nedidelius kaimo pašto skyrius
pakeisiantys mobilieji laiškininkai
neaplenks net ir atokiausiai Anykščių rajone gyvenančių žmonių.
Nemokamai išsikviesti į namus
atvyksiantį mobilųjį laiškininką
bus galima jau rugpjūčio viduryje.
Tokią galimybę turės dabartinių
Debeikių, Kurklių, Viešintų, Andrioniškio, Traupio, Skiemonių,

Surdegio paštų aptarnaujami gyventojai. Tuo tarpu Anykščių, Kavarsko, Svėdasų ir Troškūnų paštai
gyventojus aptarnaus įprastai.
Netrukus Anykščių krašto žmonės savo pašto dėžutėse sulauks
išsamios informacijos, kaip pasinaudoti mobiliųjų laiškininkų teiksiamomis pašto paslaugomis.
Išretėjus kaimams, pokyčiai –
neišvengiami
Anykščių rajone dirbantys laiškininkai paliudys, kad šiandien
vis dažniau tenka pravažiuoti ištuštėjusias sodybas, o užsukančių

į nedidelius kaimo paštelius mažėja. Kaimo žmonės jau įprato, kad
namuose, apsilankius laiškininkei,
kuri įprastai pristato siuntas ar
spaudos leidinius, yra sumokami
mokesčiai ar įsigyjama reikalingų
buities prekių.
Tiesa, kol kas namuose gyventojai negali priduoti išsiųsti laiškų ir
siuntų, nes tam laiškininkai neturi
reikiamų darbo priemonių: svarstyklių siuntiniui pasverti, kompiuterinės įrangos, kad būtų užregistruojama siunta, paskaičiuojama
įmoka ir t.t.
Sakoma, kad kiekvienas laikmetis diktuoja pokyčius, todėl ir Lietuvos paštas, atsižvelgus į demografinę šalies situaciją, pasiūlė naują
pašto paslaugų teikimo formą, kai
visas pašto paslaugas namuose teikia mobilieji laiškininkai.
„Įvertinę Radviliškio ir Utenos
rajonuose dirbančių mobiliųjų
laiškininkų darbo rezultatus ir gyventojų atsiliepimus, matome galimybes įtraukti ir daugiau šalies
savivaldybių, kur kaimo žmonėms
sudarysime sąlygas prieinamiau
naudotis pašto paslaugomis.
Išplėsta mobiliojo laiškininko
veikimo geografija leis objektyviau ir visapusiškiau įvertinti naujojo veiklos modelio efektyvumą“,
- tvirtino Lietuvos pašto Tinklo direktorė Inga Dundulienė.
Planuojama, kad iki vasaros
pabaigos dar dešimtyje šalies savivaldybių, tarp jų ir Anykščių
rajone, pradės dirbti mobilieji laiškininkai.
Naujovės gąsdino, bet abejonės išsklaidytos
Utenos rajone Vaikutėnų kaimo
gyventojus aptarnaujanti Justina

Kaleckienė pasakojo, kad mobiliojo laiškininko darbas jai netapo
lyg perkūnu iš giedro dangaus.
Anksčiau ji irgi klientus aplėkdavo automobiliu. Tiesa, dabar laiškininkė J. Kaleckienė vairuoja ne
nuosavą, o naujutėlaitę pašto mašiną. Šūsnis įvairiausių blankų bei
nemažai laiko pareikalaudavusį jų
pildymą ranka pakeitė planšetė,
kur mielai savo parašus raito ir klientai. Pertvarka J. Kaleckienei atnešė ir daugiau teigiamų pokyčių.
Tapus mobiliąja laiškininke dabar
J. Kaleckienė dirba visu etatu, kas
užtikrina ne tik didesnes pajamas,
bet ir leidžia sparčiau kaupti senatvės pensijos stažą. „Iš esmės dirbu įprastą laiškininko darbą, kaip
ir anksčiau, tačiau esu mobilesnė.
Šiandien klientams namuose galiu
pasiūlyti visą pilną komplektą pašto paslaugų, kurias anksčiau žmogus gaudavo pašte“, - pasakojo ji.
Naujovėmis džiaugiasi ir mobiliųjų laiškininkų paslaugomis jau
pradėję naudotis kaimo gyventojai. „Iš pradžių bijojome, kad pašto
veikla sutriks, o pašto paslaugos išvis pas mus bus nebepasiekiamos.
Prisiklausėme visokiausių gandų ir
gąsdinimų.
Tačiau dabar su kaimynėmis esame ramios. Štai, tik vakar paskambinau ir išsikviečiau, o šiandien
iš pat ryto į namus jau atkeliavo
mūsų apylinkės mobilusis paštininkas, be jokio vargo atidaviau
siuntą, suruoštą anūkei“, - pasakojo Šaukoto seniūnijos (Radviliškio
r.) gyventoja Jadvyga.
„Man gerai, kad nebereikia važiuoti į paštą, nes dabar paštininkas ieškos kelio į mano namus. O
anksčiau būdavo ir nepatogumų
– nespėjai iki pusės dvyliktos, ir
paštą rasdavai jau uždarytą. Arba

atvažiuoju į paštą siuntos, o ją jau
pasiėmęs paštininkas. Taip ir prasilenkinėdavom”, – juokėsi Papušynio kaime (Radviliškio raj.) ūkininkaujantis Ernestas Simonaitis.
Pašto paslaugos – ten, kur patogiausia
Nuo šiol bus galima pasirinkti sau
priimtiniausią būdą, kaip pasinaudoti pašto paslaugomis. Paslaugos bus
teikiamos namuose, iš anksto išsikvietus laiškininką telefonu 8 700
55 400 (iškviesto laiškininko atvykimas į namus - nemokamas). Ir toliau
pašto bei finansinės paslaugos bus
teikiamos stacionariai – centrinėse
kaimiškų seniūnijų vietose gyventojų antradieniais-šeštadieniais lauks
mobilusis laiškininkas.
Apie vietas ir laiką, kur žmones
aptarnaus laiškininkai, netrukus
bus paskelbta. Informacija bus
skelbiama spaudoje, seniūnijos patalpose esančiose skelbimų lentose,
ant pašto dėžučių, internetiniame
Lietuvos pašto tinklalapyje www.
lietuvospaštas.lt arba paskambinus
8 700 55 400.
Taip pat pašto paslaugos, kaip ir
dabar, bus teikiamos per laiškininką, kuris kaip įprasta vykdydamas
pašto korespondencijos siuntų,
prenumeruojamų spaudos leidinių
pristatymą į namus, ir toliau lankys
visus kaimo žmones.
„Laiškininkai dirbs įprastai, tik
skirtumas tas, kad mobilieji kaimo
laiškininkai, kurie bus aprūpinti
šiuolaikiška įranga, gyventojų namuose galės suteikti ir kitas paslaugas, kurios dabar yra teikiamos
tik pašte. Tai ypač aktualu vyresnio
amžiaus žmonėms, kurie neturi galimybių pasiekti artimiausią pašto
skyrių“, - pabrėžė I. Dundulienė.
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Festivalis „Devilstone“ – Anykščių
Dainuvos slėnyje liepos 13–16 d.
Alternatyviai muzikai dedikuotas festivalis „Devilstone“ jau devintą kartą tradiciškai vyks vidurvasarį, liepos 13–16 d., Anykščių Dainuvos slėnyje. Į Anykščius, kaip organizatoriai įvardija
– festivalio namus – „Devilstone“ kasmet sutraukia tūkstančius lankytojų iš visos Lietuvos, šimtus
gerbėjų iš kitų Baltijos šalių ar dar toliau ir neišvengiamai sukuria nekasdienę atmosferą pačiame mieste. „Devilstone“ kviečia anykštėnus nepraleisti progos ir apsilankyti jų krašte vykstančioje
šventėje – tai vienas didžiausių ir gražiausių festivalių Lietuvoje ir už jos ribų, nekeičiantis vietos ir
puoselėjantis draugystę su miesto bendruomene.

Organizatoriai informuoja, jog
Dainuvos slėnis festivalio montavimo darbams bus uždaromas
liepos 11 d. 18 val., ir patekimas
į jį bus ribotas. Festivalio vartai
atsidarys ketvirtadienį, liepos 13
d., pabaiga numatoma sekmadienį, liepos 16 d. 18 val., o nuo 20
val. į slėnį vėl bus galima patekti
įprastai.
Nuo festivalio pradžios į
Anykščius atvyks didesni nei
įprasta žmonių srautai, bus juntamas nekasdienis šurmulys ir iš
slėnio ataidintis muzikos skambesys. Organizatoriai teigia, kad
kasmet į festivalį įsilieja vis
daugiau Anykščių miesto gyventojų ir jie darosi supratingesni,
vis labiau toleruoja tik kartą per
metus vykstantį tokio masto renginį.
„Draugystė su Anykščiais
mums labai svarbi, tai festivalio
identiteto dalis. Jaučiame, kad
ir „Devilstone“ yra reikšmingas
Anykščiams – garsina miesto

vardą, sukuria traukos centrą,
kuria šiuolaikiškos kultūros,
spalvingo miesto reputaciją.
Kviečiame dalyvauti – būnant
festivalio viduje, jo šurmulys
tampa mielas ir įdomus. Toks
patyrimas – tik kartą metuose.
Dėkojame anykštėnams už toleranciją ir suteikiame bilieto nuolaidą“, – sako festivalio kūrybos
vadovas Vaidas Voronavičius.
Anykščių rajono gyventojams
keturių dienų festivalio bilieto
kaina 33 Eur (įprasta kaina ne
anykštėnams festivalio dienomis – 65 Eur). Anykštėno bilietas su nuolaida įsigyjamas
festivalio dienomis prie įėjimo,
pateikus tam tikrus dokumentus,
tik asmeniškai ir tik vieną kartą. Anykštėno bilietą gali įsigyti
moksleiviai, pateikę galiojantį
moksleivio pažymėjimą, išduotą
2016 / 2017 metais (Jono Biliūno gimnazija, Antano Vienuolio
gimnazija, Antano Baranausko
vidurinė mokykla ir Anykščių

technologijos mokykla). Taip
pat suaugusieji, pateikę pažymą
apie Anykščiuose ar Anykščių
rajone deklaruotą gyvenamąją
vietą bei pažymą patvirtinantį
asmens dokumentą (pasas arba
ID kortelė). Anykštėnai, kaip
ir kiti festivalio lankytojai, gali
įsikurti slėnyje su palapinėmis
arba iš festivalio teritorijos išeiti
su apyranke, o kitą dieną grįžti į
slėnį iš namų.
Ekstremalaus
rokenrolo
atmosferą žadantis festivalis
šiais metais pasitiks lankytojus
dar platesnėje teritorijoje, su dar
viena nauja išdygsiančia scena.
Iš viso dabar jau 5-iose scenose
pasirodys pusė šimto muzikos
atlikėjų, o be jų visame Dainuvos slėnyje nuolat vyks daug
kito įvairaus veiksmo ir dieninių
pramogų. Pagrindinė šių metų
festivalio grupė, grosianti geriausiu laiku šeštadienį „Vakarų“
scenoje – norvegų ekstremalios
muzikos klasika „Satyricon“,
kūrę black‘n‘roll muzikos žanro
ir subkultūros istoriją. Festivalis
pateikia ne tik sunkią muziką.
„Rytų“ ir naujoje „Barbablu“
scenoje skambės daug smagaus,
eksperimentinio ar net svajingo
roko. Todėl kiekvienas, mylintis
gyvą muziką ir norintis atrasti
šiuolaikinės alternatyvios muzikos grožį – atras savo skoniui ir
ausiai patinkantį skambesį.
„Devilstone“ atmosfera užlies
Anykščių miestą jau netrukus –
liepos 13–16 d.
Daugiau informacijos festivalio tinklapyje www.devilstone.net.
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Savivaldybės specialistai
paniro į teatrą...

Birželio 24 d. (Joninių proga)
Anykščių kultūros centro teatro
spektaklis Antano Vienuolio drama „Prieblandoje“ buvo parodyta
Lietuvių liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Nors teatras –

mėgėjiškas, aktoriai tiesiog puikiai įsikūnija į savo vaidinamus
personažus. Ar kairėje pažinote
savivaldybės vyriausiąją specialistę kultūrai ir turizmui Audronę
Pajarskienę?

Grožio saloną
iškeitė
į restoraną
Šį šeštadienį TV3 televizijos laidoje „Vasaros gidas“ bus parodytas
reportažas apie Anykščius.
O socialiniuose tinkluose jau
galima rasti nuotraukų, kaip laidos
filmavimui mūsų mieste ruošėsi laidos vedėja Nijolė Pareigytė – Rukaitienė. Vietos grožio saloną jai
atstojo vienas miesto restoranų...

,,Sausio 13-oji – amžinoji praeities atmintis“

Žuvusiųjų Sausio 13-ąją bendrija
„Bičiulystė“ vykdydama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
remiamą projektą ,,Sausio 13-oji
– amžinoji praeities atmintis“ organizavo renginį, skirtą žuvusiųjų per
Sausio 13-ąją atminčiai ir kitiems
Lietuvos nepriklausomybės gynėjams atminti.
Birželio 17 d. Anykščių rajone,
Viešintų seniūnijoje, Akmenos kaime vyko renginys žuvusiems už
Lietuvos laisvę atminti.
Žuvusiųjų Sausio 13-ąją bendrijos
nariai kartu su savanoriais ir Šaulių
sąjungos atstovais dalyvavo renginyje Akmenos dvare kurio metu
pranešimus skaitė Sausio 13 įvykių liudininkai, pokario rezistentai,
tremtiniai bei jų artimieji.
Renginio metu Sausio 13-osios
įvykių liudininkai pasakojo apie tuometines Lietuvos kovas už laisvę bei

patirtą Sovietų agresiją.
Renginio metu taip pat vyko gedulo ir vilties dienos ( birželio 14-osios
įvykių) paminėjimas, kurio metu tylos minute pagerbti visi žuvusieji už
Lietuvos laisvę, savo pastebėjimus ir
patyrimus išsakė Tremtinių ir politinių kalinių artimieji ir kiti, nukentėjusieji nuo sovietų agresijos.
Renginyje taip pat dalyvavo istorikas, kuris pateikė pagrindinius
faktus Lietuvai kovojant už laisvę
SSRS okupacijos laikotarpiu.
Renginio metu vyko bendrijos narių susitikimai su kaimo bendruomenėmis, išlikusiais tremtiniais bei jų
artimaisiais, partizanų artimaisiais,
kurių metu buvo aptarti pagrindiniai
veiksniai, sąlygoję Lietuvos išlikimą
bei nepriklausomybės svarbą šiandieniniame gyvenime. Bendrijos
nariai bei savanoriai susitiks su vietos bendruomenės organizacijomis,

puoselėjančiomis istorinę atmintį
Lietuvai kovojant už laisvę. Į renginį susirinko Anykščių rajono kaimo
bendruomenės, tremtinių organizacijų atstovai.
Renginio metu bendrijos nariai
pasidalino išgyvenimais, patirtais
per 1991 sausio 13-osios įvykius,
buvo pristatoma foto, video, audio
medžiaga apie sausio 13-osios įvykius.
Renginio metu taip pat vyko diskusija, kaip perteikti laisvės svarbą
jaunajai kartai bei apie šiandieninę
laisvės reikšmę šiandieniniame gyvenime.
Renginio metu taip pat buvo lankomi laisvės gynėjų, partizanų kapai, dalinamasi vaizdine ir istorine
medžiaga apie Lietuvos laisvės kovas už nepriklausomybę nuo SSRS
agresijos, pristatomi dokumentiniai
filmai apie Lietuvos kovą už laisvę.

Renginio dalyviai taip pat aplankė
Partizanų žuvimo vietas Anykščių
rajone bei pagerbė partizanų, žuvusių
už Lietuvos laisvę 1944-1950-aisiais
kapavietes. Iškart po renginio, vyko
istorinių vietų, susijusių su Lietuvos
kovomis už laisvę lankymas. Šalia partizanų kapų Savanoriai, taip
pat šaulių sąjungos atstovai padėjo
gėlių, buvo pagerbtas žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę atminimas.
Pažymėtina, kad projekto ,,Sausio
13-oji – amžinoji praeities atmintis“ dėka pavyko sukurti ilgalaikius

bendradarbiavimo ryšius su kitomis
bendruomenėmis, puoselėjančiomis
Lietuvos identitetą, vykdančiomis
istorinį švietimą, pilietinę veiklą,
kas savu ruožtu paskatins visus puoselėti Lietuvos laisvę ir savitumą.
Taip pat tikimės, jog tai padės paskatinti jaunimo domėjimąsi Lietuvos istorija, dalyvauti pilietinėse veiklose bei labiau suvokti laisvės kainą
ir svarbą mūsų gyvenime.
Po renginio taip pat vyko kaimo
kapelos iš Skiemonių seniūnijos
koncertas.
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Negydomos kataraktos pasekmė – prarastas regėjimas
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų,
vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant
pasikonsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi vienai pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai.
Kas tai per liga, kokios susirgimo priežastys, kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies
lęšiukas drumstėja. Pagrindinė
priežastis – amžius. Katarakta gali
keliauti iš kartos į kartą, gali būti
įgimta ar įgyta po traumos ar ligos,
tačiau dažniausia ligos pasireiškimo
priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi
drumstys trukdančios gerai matyti.
Pradinėse stadijose katarakta gali

nesukelti regėjimo problemų, tačiau
bėgant metams drumstys ryškėja,
plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali baigtis
aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką.
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo

spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus
užsidėtų, matymas nepagerėja. Kai
lęšiuko drumstis pradeda trukdyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei
veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis į
specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir
saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją. Vaistų

kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių
kataraktos operacijos metodų – fakoemulsifikacija. Šio metodo dėka
sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu susmulkinimas akies viduje
ir išsiurbiamas per ypač mažą pjūvį
netraumuojant akies. Kataraktos
operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant
vietinę nejautrą. Operacija trunka
apie 30 minučių, regėjimas pagerėja
jau pirmomis dienomis po operaci-

jos, tačiau galutiniam nusistovėjimui
gali prireikti ir keleto savaičių.
Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis
į gydytoją. Katarakta gydoma daug
sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol
dar nėra ryškių pakitimų. Kuo labiau
lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to,
kataraktai progresuojant, gali padidėti
akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujas
technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų – gydytojas Saulius Ačas – puikus savo srities specialistas, atlikęs ne vieną
ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Akių chirurgijos
centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis.
Kataraktos operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu.
Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau – neatidėliokite
vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu laiku susirūpinti ir neleisti
ligai komplikuotis.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
„Akių chirurgijos centras“, Savanorių pr. 66, Kaunas. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805.
www.akiuchirurgija.lt
Užsak. Nr. 808

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos, Katlėrių
ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Išnuomojamos komercinės patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313,
(8-602) 46826.
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.
Badų  gamyba
Baldų gamyba: virtuvės, spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario ir kiti korpusiniai baldai.
Tel. (8-601) 70304.

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.
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui iki 40 000 Eur, finansavimas
100 proc. Paraiškos renkamos iki
liepos 31 d. Rengia verslo planus,
konsultuoja.
Tel.: (8-602) 26933,
(8-673) 88712.
Šlifuoja naujas ir senas grindis.
Deda laminatą, parketlentes, lentų
grindis. Įrenginėja pirtis, vasarnamius.
Tel. (8-676) 69399.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Statybos ir remonto darbai.
Stogų dengimas, namų dažymas,
skardinimo darbai ir t. t.
Tel. (8-685) 68182.

APDAILOS
DARBAI.

Dažo namus. Greitai, pigiai, garantija.
F. Dailus namas,
tel. (8-679) 90305.
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.
Dengia stogus ir juos renovuoja.
Neria medinius karkasus, montuoja gipso - kartono plokštes. Stogo
danga gamintojo kainomis.
Tel. (8-679) 57533.
Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.

Katilinių, dūmtraukių, įdėklų
montavimas.
Vandentiekio, kanalizacijos
įrengimas.
Garantija, prekyba
išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai,
“Vilpra” salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74, (8-610) 39151.

Dengia stogus prilydoma danga.
Dirba greitai ir kokybiškai.
Tel. (8-682) 44541.
Montuoja katilines, kaminus,
vandentiekį, kanalizaciją. Atlieka
visus santechnikos darbus.
Tel. (8-695) 77442.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.
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.

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

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

Smulkina žolę: Anykščių raj.,
Skiemonių sen., Katlėrių sen.,
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos
raj., Leliūnuose.
Tel. (8-630) 10200.
Žolės ir vejos pjovimas trimeriu ir
vejapjove. Pastovi sodybų priežiūra ir kiti darbai.
Tel. (8-600) 82070.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Šienaujame,
smulkiname pievas.
Tel. (8-698) 46745.
TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu
lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet 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.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Telia Lietuva, AB, informuoja, kad aukciono būdu
ketina parduoti šį turtą (toliau – Turtas):
Adresas: Anykščių raj, K. Inčiūros g. 4b, Troškūnai
Pradinė pardavimo kaina: 21 300 EUR
Statybos metai: 1978
Plotas: 546 kv. m.
Patalpų tipas: pagalbinės
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 str., Turto bendraturčiams Telia Lietuva, AB, siūlo
pasinaudoti pirmenybės teise pirkti nurodytą Turtą už nurodytą pradinę aukciono kainą.
Turto bendraturčiai, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti nurodytą Turtą, ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo šio skelbimo publikavimo dienos per notarą siunčiamu pareiškimu gali informuoti Vilniaus miesto 30ąjį notarų biurą (Lvovo g. 25, Vilnius, LT-09320) apie ketinimą pirkti nurodytą Turtą nurodytomis sąlygomis.
Turto bendraturčiams nepasinaudojus pirmumo teise pirkti Turtą, Turtas bus perleistas kitiems asmenims.
Detali informacija apie aukcione parduodamą Turtą ir aukciono taisyklės yra skelbiami
http://www.newsec.lt/nekilnojamojo_turto_aukcionai_newsec/telia-aukcionas/

SKELBIMAI

Gyvuliai

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.
Nekilnojamasis turtas

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
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perka

veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai - miškus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios būklės.
Tel. (8-682) 18972.

PERKA
VERŠELIUS

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

Geromis kainomis.

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

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

Automobiliai

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

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

Sveria. Greitai pasiima.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

siūlo darbą
Kavinei reikalingas(-a) virėjas(-a)
nuolatiniam darbui. Siūlo visas socialines garantijas, laiku mokamą
gerą darbo užmokestį, nemokamus pietus ir motyvaciją už puikiai
atliekamus darbus.
Tel. (8-626) 98328.
Reikalingas traktorininkas - kombainininkas dirbti augalininkystės
ūkyje Kauno raj. Reikaligos teisės
- TR1, TR2, SZ, vairuotojo B kat.
Apgyvendina.
Tel. (8-698) 72395.

parduoda

I-ųjų

Anykščių r. sav., Domeikių k.,
Šventosios g. - žemės ūkio paskirties 10,56 ha (iš jų 9 ha ariama)
sklypą. Našumo balas 41,3. Nuo
asfalto 200 m žvyrkeliu. 26 400
Eur.
Tel. (8-616) 06488.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

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

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

Reikalingi
E kategorijos
vairuotojai.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Nekilnojamasis turtas
0,85 a žemės sklypą
Pavarių k. netoli Anykščių.
Tel. (8-610) 91553.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių
gamybos ir prekybos sezonas.
Priimami užsakymai.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita
Braškes, augintos Kupiškio raj.
Adomynės km. Gali atvežti iki
Svėdasų miestelio.
Tel. (8-616) 22178.

Parduoda braškių
uogas
patiems pasiskinti.
Uogų kiekis ribotas.
Anykščių r. Kavarskas.
Tel. (8-687) 45219.

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

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

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

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

Iš nuotraukos UAB „Anykštos
redakcija“ (Vilniaus g. 29,
Anykščiai), darome portretus
laidotuvėms (iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 15 eurų.

Reikalingas
buldozerininkas.
Tel. (8-698) 46745.
Rrankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Audi-80 (dyzelis), purkštuvą
(prikabinamas),
svarstykles,
elektrinę viryklę “Hansa”, karvę,
pakinktus.
Tel. (8-617) 76838.
Naują sulčiaspaudę “AURUM
AJE 700”. Naudotus: šaldiklį dėžę (80 x 60), palapinę drabužių
prekybai (4,5 m x 3,6 m), lauko
baseiną - alpinariumą, dvivietę
vaikišką karietą, prikabinamą prie
dviračio.
Tel. (8-682) 64078.
Mažai naudotą arpą grūdams valyti.
Tel. (8-623) 27383.
Zeimerį (150 Eur), metalo pjaustymo stakles (145 Eur), grindų šlifavimo
stakles (160 Eur), elektrinius variklius:
4,5 kW (130 Eur) ir 5,5 kW (160 Eur),
drėgmės surinkėją “Vadai” (50 Eur).
Tel. (8-684) 26333.
MTZ-82, MTZ-52 ir jų padargus:
ritininį presą PRP-1,6, plūgą, kultivatorius, šieno grėblius (kainos sutartinės).
Tel. (8-641) 57036.
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KONKURSAS
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Konkursas „Aš fotografuoju vasarą“

vardadieniai
šiandien
Julijus, Tautrimas, Liepa,
Julius.
liepos 2 d.

Prieš savaitę „Anykštos“skelbtas konkursas „Aš fotografuoju
vasarą“ jau susilaukė pirmųjų laikraščio ir anyksta.lt portalo
skaitytojų nuotraukų. Dalį jų spausdiname šiame laikraščio puslapyje.

Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas, Martys.
liepos 3 d.
Anatolijus, Leonas, Tomas,
Vaidilas, Liaudmina.

mėnulis
liepos 1 - 3 d. priešpilnis

anekdotas
Pianistas sako draugei:
- Šį vakar aš grosiu tik tau.
- Nebūk toks pesimistas, tikrai
ateis ir daugiau žmonių.
***
Dukra klausia mamos:
– Mama, ar tikrai zuikučiai patys
kvailiausi gyvūnėliai pasaulyje?
– Taip, mano zuikuti, taip.

oras
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Gėlės: irisai, ramunės, sanvitalijos ir ... tas besotis ežiukas.
Ramunės B. nuotraukos
Vasara – išties pats gražiausias, šviesiausias, spalvingiausias metų laikas. Žydinčios gėlės,
nokstantis derlius ir laimikiais
džiuginantys miškai ir ežerai –
visa tai, be abejonės, Jūs fotografuojate. Kas profesionaliais,
kas mėgėjiškais, o kas ir mobiliaisiais telefonais užfiksuojate
nuostabiausias akimirkas, vertas,
kad jas pamatytų kuo daugiau
žmonių. Tad kviečiame dalyvauti
konkurse „Aš fotografuoju vasarą“ ir nuotraukomis pasidalinti
su anyksta.lt portalo bei laikraščio „Anykšta“ skaitytojais. Būtų
smagu, jeigu Jūsų nuotraukas lydėtų tekstai apie vasariškus nuotykius, didžiausias pagautas žu-
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vis, surastus grybus ar neįprastų
formų ir dydžio užaugintas daržoves bei vaisius...
Konkursui nuotraukas siųskite
į „Anykštos“ redakciją, adresu:
Fotokonkursui „Aš fotografuoju
vasarą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai arba jonas.j@anyksta.lt iki
rugsėjo 20 dienos.
Įdomiausias
nuotraukas
spausdinsime laikraščio puslapiuose, o trijų geriausių nuotraukų autorius apdovanosime
trijų mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata. Dar du dalyvius paskatinsime elektronine
„Anykštos“ prenumerata.

-ANYKŠTA

Man, kažkaip, susidėliojo Metų laikai - RUDUO pamilo VASARĄ,
ŽIEMA pamilo RUDENĮ, PAVASARIS pamilo ŽIEMĄ, VASARA pamilo PAVASARĮ. O gal atvirkščiai? Vytauto JANULIO nuotraukos

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė
UNESCO

ruošia

paraišką

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Į kultūros miestų gretą
Mus patsai likimas veda,
Melburne namai stati
O pas mus laukai žali.

Kas mums Dublinas, kas Praha,
Ir kodėl blogieji vapa...
Mūs kultūros žiburys
Virš visos planetos sklis.

Virs kūrybos eliksyras
Vanagas juk - kaip Šekspyras.
Drilinga – patsai Tolstojus...
Nepaliauju aš galvojus...

Pastatysime dar kryžių
Ir nurungsime Paryžių
Anykščiai ilgai gyvuos
Ir išblės šlovė Maskvos.

