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asmenukėBažnyčios šventoriuje 
pastatytas batutas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių šv. Mato bažny-
čios šventoriuje pastatytas 
vaikams žaisti skirtas batu-
tas. Naujovė nustebino ne 
vieną, tačiau klebonas Petras 
Baniulis teigia, kad to per-
nelyg sureikšminti nereikėtų 
– esą panašių dalykų galima 
pamatyti ir kaimyniniame 
Panevėžyje, be to, batutas 
bent kiek padės spręsti ir vai-
kų žaidimų aikštelių stygiaus 
problemą mieste.

Batutas pastatytas pačiame Anykščių šv.Mato bažnyčios švento-
riaus kampe.

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

ŠVENTĖ. Rugpjūčio 5 d. (šeš-
tadienį) Kurklių seniūnijos Užu-
nevėžio bažnyčioje 11.30 val. šv. 
Mišiomis prasidės buvusių Užune-
vėžio mokyklos mokinių, dirbusių 
mokytojų ir visų kraštiečių šventė 
- susitikimas. Kapinaitėse prisi-
minsime išėjusiuosius, pagerbsime 
Nepriklausomybės akto signatarą 
St. Kairį jo sodybos vietoje, prie 
mokyklos atidengsime Atminimo 
lentą. Tęsime šventę, linksmai ben-
draudami prie suneštinių vaišių sta-
lo. Organizatoriai kviečia dalyvauti. 
Tel. pasiteirauti (8-687) 12294.

Realybė. Lietuvos darbo biržos  
šių metų pradžios duomenimis, 
daugiausia Anykščių rajone darbo 
neturinčių asmenų gyvena kaime ir 
turi įgiję tik vidurinį išsilavinimą.

Kovotojas. Trečiadienį išgąsdinti 
žmonės į Vilniaus gatvės „Norfos“ 
parduotuvės automobilių stovėjimo 
aikštelę iškvietė policijos pareigū-
nus: „Piktas vyriškis grasina peiliu.“ 
Paaiškėjo, kad siautėjęs vyras anykš-
tėnams gerai žinomas Džeki Čanas, 
kuris turi daug draugų ir visiems pa-
žįstamiems pasakoja apie savo žyg-
darbius. „O, sveikas, Šmigelskai! 
Čia mano draugas!“ - jau sulaikytas 
policijos, pareigūnams „Anykštos“ 
žurnalistą pristatė Džeki Čanas. 
„Kiek? 1605? Tai čia visai nedaug“, 
- pūstelėjęs į alkotesterį ir išgirdęs 
policininko žodžius džiaugėsi anykš-
tėnas. Policijos pareigūnas šyptelėjo, 
kad 1605 tai laikas - 16 val. 5 min., 
o alkoholio matuoklis rodo 1,82 pro-
miles... Į areštinę vyriškis uždarytas 
nebuvo, trečiadienio vakarą jis vėl 
šlitinėjo po miestą kabinėdamasis 
prie praeivių.

Proga. Antradienį 60-ąjį gim-
tadienį šventė AB „Anykščių 
kvarcas“ generalinis direktorius 
Eugenijus Andriejauskas. E. An-
driejauskas „Anykščių kvarcui“ 
vadovauja nuo 2003-ųjų. Anksčiau 
jis buvo šios įmonės technikos bei 
gamybos direktoriumi, vyriausiuo-
ju inžinieriumi.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.

Festivalyje „Devilstone“ – 
12 kontrolierių iš savivaldybės

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Tegu lietus nuplauna jūsų nuodėmes. Šį savaitgalį padarysim naujų. Nors ir lyja, bet svarbiausia – pozityvas!“ - tokiais šūkiais 
ketvirtadienį Anykščiuose pirmuosius dalyvius pasitiko devintąjį kartą vykstantis festivalis „Devilstone“.

„Anykštai“ pozuoja grupės „Distillator“ iš Nyderlandų nariai.

Perskaičiau patarimą jaunuo-
liams „Ieškok tos, kurios gro-
žis nenusiplauna vandeniu“. Ir 
nereikia čia priekaištaut dabar-
tinėms moterims, naudojan-
čioms daugybę kosmetikos. 
Taip buvo visada. 

Štai kodėl senovėje lietuviai 
prausdavosi tik prieš Kalėdas 
ir Velykas. 

linas BiTVinskAs

Juozas Ratautas: bėgte per gyvenimą Daugiausiai „šimtukų“ Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje

Upė apsėmė 
pėsčiųjų taką Juozas Ratautas sako, kad 

į Anykščius jį atvedė svajonė 
gyventi būtent šiame gražiame 
krašte.

Grožis
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spektras

Temidės svarstyklės

Pasaulio lietuvių žaidynėse 
medalius iškovojo anykštėnai
Kalnų slidininkų iš visos planetos sulaukiančioje Druskininkų 

„Snow Arena“ vyko Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) dešim-
tosios kalnų slidinėjimo varžybos. Jose dalyvavo dvi dešimtys Anykš-
čių kalnų slidinėjimo entuziastų, kurių ne vienas grįžo su medaliais. 

Ant aukščiausios pakylos - Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kal-
nų slidinėjimo rungties savo amžiaus grupėje nugalėtoja anykš-
tėnė Gabija Šinkūnaitė, kurią treniruoja tėtis Marius.

jolitos ŠinkūnienĖs nuotr. 
Iki šiol visos Pasaulio lietuvių  kal-

nų slidinėjimo varžybos vyko užsie-
nyje, nes Lietuvoje tam nebuvo tin-
kamų sąlygų. Šįkart į Druskininkus 
susirinkę 120 dalyvių iš Lietuvos, 
JAV ir Rusijos lenktyniavo slalomo 
ir didžiojo slalomo trasose. Jauniau-
siems varžybų dalyviams buvo vos 5 
- eri, o vyriausiam Alvydui Platūkiui 
– jau 77 - eri.

Kieta „Snow Arenos“ specialiai 
sportininkams parengta danga buvo 
nelengvas išbandymas nemažai daliai 
PLSŽ dalyvių, pirmą kartą šliuožusių 
tokiu lediniu šlaitu.  

Anykščius šiose varžybose atsto-
vavo per 20 Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro bei kalnų slidinėjimo 
klubo „Kalitos kalnas“ slidininkų. 

Gabija Šinkūnaitė (13-17 m. mergai-
čių amžiaus gr.) parsivežė jubiliejinių 
varžybų aukso medalį, o Deimantei 
Vilūnaitei (10-12 m. mergaičių am-
žiaus gr.) sužibo bronzos medalis. 
Trasą įveikė ir penkiametis anykštėnas 
Kajus Navašinskas bei „Anykštos“ re-
dakcijoje dirbantis jo tėtis Justas.

Prieš žaidynių uždarymą buvo ap-
dovanoti šio sezono Lietuvos čempio-
nato ir šalies vaikų, jaunučių ir jaunių 
pirmenybių medalininkai: Deimantė 
Vilūnaitė - 1 vieta, Austė Smertjevai-
tė - 3 vieta, Rusnė Motiejūnaitė - 2 
vieta, Vytė Vilūnaitė - 3 vieta, Gabija 
Šinkūnaitė - 1 vieta, Vakaris Pipiras - 
2 vieta (sportininkai apdovanoti atski-
rose amžiaus grupėse).

-AnYkŠTA

Sukčiai. 2017-07-10 gautas mo-
ters (gim. 1963 m.), gyvenančios  
Anykščiuose, K. Ladigos g. pa-
reiškimas, kad 2017-06-21 inter-
netinėje parduotuvėje E-VAIKAS.
LT užsisakė elektromobilį, už kurį 
į pardavėjo nurodytą sąskaitą per-
vedė 220 EUR, tačiau prekės ne-
gavo ir pinigai jai nebuvo grąžinti. 
Padaryta žala 220 Eur.

Įtarimai.VĮ REGISTRŲ CEN-

TRAS, nesant tam teisinio pa-
grindo, įregistravo statinį, esantį 
Kavarske,  Savanorių g. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mušėsi. 2017-07-11 20.07 val. Svė-
dasų seniūnijos Vikonių kaime,  Tilto 
g., namuose, neblaivus (nustatytas 1,85 
prom. girtumas) vyras (gim. 1974 m.) 
vieną kartą kumščiu sudavė neblaiviai 
(nustatytas 1,65 prom. girtumas) žmo-
nai (gim. 1981 m.) taip sukeldamas 
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas.  
2017-07-11 20.07 val. Svėdasų seniū-

nijos Vikonių kaime, Tilto g., namuo-
se, neblaivi (nustatytas 1,65 prom. 
girtumas) moteris (gim. 1981 m.) 
sugriebė savo neblaiviam (nustaty-
tas 1,85 prom. girtumas) sutuoktiniui 
(gim. 1974 m.) už galvos ir nagais 
įdrėskė. Įtariamoji sulaikyta. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

2017-07-12 apie 18.10 val. Anykš-
čių seniūnijos  Šeimyniškių kaime,  na-
muose, kilus tarpusavio konfliktui tarp 
sugyventinių, neblaivus (nustatytas 
1,5 prom. girtumas) vyras (gim. 1974 

m.) sudavė į galvą bei keletą smūgių 
į nugarą neblaiviai (nustatytas 2,08 
prom. girtumas) sugyventinei (gim. 
1972 m.). Įtariamasis sulaikytas. 

Vagystė. 2017-07-09 apie 12.45 
val. kavinėje Anykščiuose, Šal-
tupio g, vyras (gim. 1995 m.) ant 
kėdės paliko savo liemenę, kurios 
kišenėse buvo 2500 eurų. 2017-07-
10 apie 22 val. pastebėjo, kad netu-
ri liemenės. 2017-07-11 apie 8.30 
val. kavinėje liemenės neberado. 
Padaryta 2510 eurų turtinė žala. 

„Anykšta“ TV

„Šiuo metu situacija savival-
dybėje yra teigiama, viskas iš es-
mės juda į priekį, viskas gerai ir  
kiekvieną dieną iš tikrųjų vis net 
gal geriau. Jeigu taip ir iki rin-
kimų bus, tai išvis bus pasaka“, 
- apie tai, kaip vyksta darbai sa-

Stebėti miesto sankryžas mero 
patarėjas galėtų ir vėl

„ANYKŠTA“ TV kalbino rajono mero Kęstučio Tubio pa-
tarėją, Darbo partijos atstovą Donaldą Vaičiūną.

Mero patarėjas Donaldas Vai-
čiūnas sakė, kad, dirbdamas 
savivaldybėje, iš gaunamo at-
lyginimo „vos vos išsitenka“.

vivaldybėje praėjusių metų pra-
džioje pasitraukus daliai mero 
K. Tubio komandos, pasakojo D. 
Vaičiūnas.

Vienas iš Anykščių miesto san-
kryžų stebėjimo vaizdo kameromis 
iniciatorių D. Vaičiūnas sakė, kad net 
ir po to, kai kilo už gan nedidelius 
eismo pažeidimus nubaustų vairuo-
tojų pasipiktinimo banga, jis jaučiasi 
ramus. „Ir dar galėčiau stebėti“, - 
juokaudamas kalbėjo D. Vaičiūnas.

Pokalbiu metu D. Vaičiūnas iš-
sakė savo poziciją apie medinės 
pilies statybas, prieštaringai visuo-
menės sutiktą baseino plytelių eks-
pertizę ir netgi atviravo apie savo 
šeimyninio gyvenimo detales.

Mero patarėją D. Vaičiūną kal-
bino portalo anyksta.lt redakto-
rius Robertas Aleksiejūnas.

„ANYKŠTA“ TV interviu žiū-
rėkite portale www.anyksta.lt

Upė apsėmė pėsčiųjų taką
Po antradienio ir ketvirtadienio liūčių ištvino Šventosios upė, 

vakar upės vandens lygis buvo pakilęs 120 cm. Patvinusi upė apsė-
mė dalį kairiojo Šventosios upės kranto pėsčiųjų ir dviračių tako 
dalį. Ilgametis Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojas  
Petras Buterlevičius tokio potvynio liepos mėnesį neprisimena.

Pasak P. Buterlevičiaus, antra-
dienį per naktį prilijo 32,4 mm į kv. 
dm, o tai yra vidutinė viso vasaros 
mėnesio kritulių norma. 

„Trečiadienio rytą vandens lygis 
buvo pakilęs 80 cm ir kilo toliau 
po 20 cm per parą,- sakė hidro-
meteorologijos posto stebėtojas, 
pastebėdamas, kad tokio liepos 
mėnesio potvynio jis neprisimena, 
tokio nebuvę, net kai poste dar dir-
bo jo tėvai. - Vandens temperatūra 

Trintis. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė sako pasirašysianti įstatymų pa-
taisas dėl urėdijų reformos, bet jų pri-
ėmimo procesą vertina kritiškai. Šalies 
vadovė taip pat sako nesureikšminanti 
valdančiojoje koalicijoje kilusios trin-
ties, anot jos, rudenį bus matyti, kas 
sudarys valdančiąją daugumą, svarbu, 
kad sprendimai būtų priimami. Trintis 
koalicijoje kilo, kai socialdemokratų 
paramos urėdijų reformai neturėdami 
„valstiečiai“ pasirašė susitarimą su 
opoziciniais konservatoriais, kad šie 
parems Miškų įstatymo pataisas mai-
nais už mažesnį pridėtinės vertės mo-
kesčio tarifą šildymui. Šalies vadovė 
komentuodama „valstiečių“ ir konser-
vatorių susitarimą tvirtino, kad panai-
kinti šilumos lengvatą buvusi klaida.

Netektis. Sulaukęs 61 metų amžiaus 
mirė Kinijos Nobelio taikos premijos 
laureatas Liu Siaobo (Liu Xiaobo). Ki-
nijos valdžia atmetė tarptautinės ben-
druomenės raginimus leisti aktyvistui 
vykti gydytis į užsienį, teigdama, kad 
čia jį prižiūri geriausi vietos gydytojai. 
Kinijoje kalėjęs Nobelio taikos premi-
jos laureatas buvo paleistas lygtinai, 
kai gegužės mėnesį gydytojai jam 
nustatė nepagydomą kepenų vėžio 
stadiją. Jis kalėjime atsidūrė 2009-ai-
siais, kai inicijavo drąsią peticiją, kuria 
Kinijoje ragino vykdyti demokratines 
reformas. 

Maras. Jonavos rajone, UAB 
„Beržų kompleksas” priklausančioje 
kiaulių fermoje, patvirtintas afrikinio 
kiaulių maro (AKM) židinys. Čia turės 
būti nugaišintos 23 tūkst. 464 kiaulės. 
Tai iki šiol didžiausias AKM židinys 
Lietuvoje. Atliekamas epizootinis tyri-
mas, kuriuo siekiama nustatyti, ar vi-
rusas nepateko ir į kitas UAB „Beržų 
kompleksas“ priklausančias fermas. 

Projektas. Siūloma asmenims, 
sulaukusiems 75 metų amžiaus ir vy-
resniems, kompensuoti 100 proc. am-
bulatoriniam gydymui skirtų kompen-
suojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių bazinės kainos. Tai numa-
tančias Sveikatos draudimo įstatymo 
pataisas frakcijos vardu įregistravo 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikš-
čioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) 
frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.  
 

Apklausa. Beveik dviem trečda-
liams lietuvių rūpi, kokį turtą senatvėje 
jie paliks vaikams, o labiausiai tuo yra 
susirūpinę vyresni nei 60 metų asme-
nys. Susirūpinimas savo vaikų gerove 
lemia ir jų finansinio elgesio motyvus. 
Apklausos duomenimis, rūpinimasis 
vaikų ateitimi susijęs su lytimi ir išsi-
lavinimu. Moterys linkusios labiau rū-
pintis vaikų gerove, nei vyrai: 66 proc. 
moterų teigė, kad jos galvoja apie pa-
likimą savo vaikams, o tarp vyrų tokių 
buvo 59 proc. Labiausiai palikimo 
klausimais buvo susirūpinę vidutinių 
pajamų asmenys, mažesnių ir didesnių 
pajamų tam skyrė mažiau dėmesio.  

Grotelės. Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba uždraudė 
prekiauti nesaugiomis kiniškomis 
maisto kepimo grotelėmis su medi-
ne rankena. Ištyrus šių gaminių mė-
ginius nustatyta, kad iš jų į maisto 
produktus migruojantys geležies ir 
nikelio kiekiai ženkliai viršija teisės 
aktuose nustatytas didžiausias leis-
tinas koncentracijas. Į Lietuvą šiuos 
gaminius importavo UAB „Tiekimo 
projektai“, gamintojas - „New Zheng 
Da Hardware Co, Ltd“ (Kinija). 
Vartotojai, įsigiję nesaugias kepimo 
groteles, gali jas grąžinti į prekybos 
vietas ir atgauti sumokėtus pinigus. 

upėje siekia 18 su trupučiu  laips-
nių, tačiau vanduo nešvarus, labai  
stipri srovė, tad maudytis pavojin-
ga, nevilioja ir liūties į upę sunešti 
nešvarumai.“ 

Visgi vakar „Devilstone“ festi-
valio dalyviai drąsiai šoko į van-
denį, plaukė į kitą upės pusę, nors 
tėkmė juos pasroviui nunešdavo 
keliasdešimt metrų. Beje, tokiame 
masiniame renginyje gal vertėtų 
pasirūpinti ir gelbėtoju...

Anykščiuose, išskyrus kelių gy-
ventojų užpiltus rūsius ir balose 
plaukiojančius ūkininkų šieno rulo-
nus, liūtys žymesnių nuostolių ne-
pridarė, tuo tarpu Vilniuje vanduo 

apsėmė kai kurių gatvių atkarpas, 
Širvintose užpylė ligoninės rūsius, 
o šalyje kelis tūkstančius gyvento-
jų buvo palikusi be elektros. 

-AnYkŠTA

Po gaisro Svėdasų girininkija 
buvo persikėlusi į Svėdasų seniū-
nijos pastatą, tačiau girininkijos 
administracines patalpas nuspręs-
ta atkurti ankstesnėje vietoje. Per 
gaisrą nukentėjęs girininkijos pas-
tatas buvo visiškai nugriautas.

„Įsikūrėme dar nepilnai, bet jau 
dirbame Čiukų kaime. Girininkija 
turi naują pastatą, viskas atkurta. Tik 
viskas šiek tiek kitaip, nes vietoje 
dviaukščio, dabar turime vienaaukštį 
medinį pastatą“, - pasakojo D. Tuska.

Per pernai sausio 23-osios naktį 

Gaisro vietoje nauja girininkija

Svėdasų girininkijos pastate kilusį 
gaisrą sudegė stogas, išdegė antrasis 
aukštas, vietomis pradegė medinis 
perdengimas. Užgesinus gaisrą an-
trajame pastato aukšte, kambaryje, 
gulintys lovose rasti trys stipriai ap-
degusių vyrų kūnai. Ugnies liepsnose 
žuvo 24-erių, 31-erių ir 46-erių miško 
darbuotojai iš Panevėžio, Radviliškio 
bei Marijampolės rajonų. Manoma, 
kad gaisras girininkijos pastate galėjo 
kilti dėl elektrinių prietaisų ar elektros 
instaliacijos gedimų.

-AnYkŠTA

Svėdasų girininkijos darbuotojai prieš porą savaičių sugrįžo 
dirbti į Čiukų kaimą, kur turi naujus namus. Praėjusių metų sau-
sį girininkijos pastate kilo gaisras, nusinešęs trijų ten gygvenusių 
miško darbininkų gyvybes.

„Devilstone“ festivalio dalyviams patvinusi Šventoji - ne kliūtis.
jono jUneViČiAUs nuotr.
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savaitės citatos???

Ar prisimenate 
tokį lietingą vi-
durvasarį?

Kalbino ir fotografavo Jonas 
jUneViČiUs

 Dvarionių kaime esantis 800 
metrų takas veda į lajų taką per 
mišką, o tam tikrose Ekotako at-
karpose yra pastatytos gervės, 
vištos bei genio skulptūros, kurias 
sukūrė skulptorius Žilvinas Pranas 
Smalskas. Į atidarymą atvyko apie 
20 žmonių: Anykščių rajono me-
ras, Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojai bei 
pakviesti aplinkiniai gyventojai. 
Visiems susirinkusiems buvo pa-
siūlyta peržengti taką, kuris sim-
bolizavo virvutės nukirpimą.

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis džiaugėsi, kad šis takas atsi-
rado iš reikalo, bet ne be reikalo: 
„Čia būtų gražus patekimas į lajų 
taką su meninėmis figūromis ir 
džiugu, kad jos gavo tikrąjį įgy-
vendinimą.” Jau iš ryto žmonės ga-
lėjo pamatyti kelio ženklo rodyklę 
į naują taką, todėl lauke padarytoje 
stovėjimo aikštelėje buvo nemažai 
automobilių. Kaip pasakojo meras 
K. Tubis, kolegos juokavo, kad 
Anykščių regioninio parko direk-
torius Kęstutis Šerepka neiškentė-
jo ir pats pastatė kelio ženklą, todėl 
jau yra automobilių: „Šitas kelias 
atsirado iš būtinojo reikalingumo ir 
tikiuosi, kad rugsėjo pirmai dienai, 
o vėliausiai spalio pirmai, anas ke-
lias tikrai įgaus gražų veidą.” Taip 
pat meras teigė, kad visas procesas 
iki kelio remonto pradžios užtruko 
apie dvejus metus, nors ir buvo 
gautas visų pusių pritarimas bei 
nebuvo apskųstas teisme pirkimas. 

Kaip pranešė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas, kelininkai remontuo-
jame ruože planuoja dirbti nuo 4 
ryto iki 14 valandos, o lankytojai 
galės laisvai važiuoti po kelinin-
kų darbo dienos ir savaitgaliais: 

Izabela KUZMICKA

Atrado alternatyvą patekti į 
Medžių lajų taką
Saulėtą liepos 10-osios popietę Anykščių miesto gyventojams ir mies-

to svečiams buvo pristatytas Ekotakas, vesiantis į Medžių lajų taką. 
Kaip mano Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė 

kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė, Anykščiuose pavyko 
atrasti naują įžymybę, dar vieną alternatyvą, kaip galima pasiek-
ti populiarų turistinį objektą. Be to, šis takas buvo reikalingas dėl 
kelio Gražumynas-Puntuko akmuo remonto darbų.

„Aišku, stovės ženklai, kada eis-
mas yra draudžiamas, bet aptar-
naujantis transportas ir darbuotojai 
tikrai galės važiuoti. Tik tiek, kad 
bus šviesoforai ir bus apsunkintas 

važiavimas.” R. Blazarėnas mano, 
kad senąjį kelią pasirinks tie, kurie 
lajų take buvo jau ne vieną kartą, 
o tie, kurie atvažiuos pagal naują 
rodyklę, ateis Ekotaku.

Audronė Pajarskienė priminė, 
kad šitos aikštelės ir tako nebūtų 
be aplinkinių gyventojų pagalbos, 
kurie leido pasinaudoti savo priva-
čia nuosavybe: „Aišku, mes rasime 
progą padėkoti visiems žmonėms, 
kurie tikrai buvo labai geranoriški.” 
Be to, A. Pajarskienė tikino, kad 
planuojama prie Dainuvos slėnio 
išplėsti galimybę automobiliams 
parkuoti. Anot jos, paslaugų tiekė-
jai yra raginami siūlyti alternatyvas 
transportui – dviračius, traukinuką, 
riedžius. Anykščių regioninio par-
ko direktorius K. Šerepka aiškino, 
kad kol kas lajų tako darbo laikas 
liks toks pats, bus stebimas lanky-
tojų srautas, o jeigu kiltų poreikis, 
tai laikas būtų koreguojamas: „Tada 
dirbti pradėsime vėliau – dešimtą 
valandą, o vakare baigsime devintą 
valandą. Išeina tas pats laikas, ilges-
nio mes jau nebegalime daryti pa-
gal žmonių skaičių, bet manau, kad 
lankytojai tikrai nenukentės ir netgi 
ilgiau galės pabūti.”

Paklausėme lankytojų, kurie ėjo 
taku, kaip jie vertina naują alterna-
tyvą. Sutiktas lankytojas Gintautas 
mano, kad yra pakankamai gražu, 
tačiau, anot jo, galima būtų kažką 
padaryti, kad žmonėms su vaikais 
būtų patogiau važiuoti su vežimė-
liu. Jolitai irgi takas patiko, tačiau 
galbūt reikėtų kažkokios edukaci-
jos: „Norėtųsi aprašų apie mišką, 
skulptūras.” Kiti kalbinti lankyto-
jai irgi džiaugėsi taku ir tikino, kad 
netgi dumblinas kelias netrukdo, 
nes visgi tai – miškas.

Ekotaką puošia anykštėno skulptoriaus Žilvino Prano Smalsko 
sukurtos medinės skulptūros.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis atkreipė dėmesį, kad pasi-
ruošimo procesas remontui užtruko apie dvejus metus. Projektą, 
pasak savivaldybės specialistės Audronės Pajarskienės, sukūrė 
didžiulė žmonių komanda.

Visi susirinkusieji iškilmingai žengė į taką.  
Agnės liUBeRTAiTĖs nuotr.

Gražina ILONYTĖ, 
anykštėnė:
- Nelabai. Neįtikėtinai lietinga 

šiemet ši savaitė. Man labai gera, 
šilta, tačiau oras gaivus, kad tik 
perkūnijos nebūtų. Lėksim gry-
baut...

Matas DIRŽYS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Prisimenu 1975 – uosius. 

Tuomet statėm fermą „Laisvės“ 
kolūkyje, tai iš statybinio krano 
kai pažvelgdavau, tai laukuose 
vanduo kaip jūroj tyvuliuodavo. 
Kolūkis vasarojų rugsėjo pabai-
goj pjovė. Visa vasara tais me-
tais buvo neįtikėtinai lietinga. O 
dabar lyja ir šilta, reikės važiuot 
grybaut.

Valentinas VAŠKELIS: 
Anykščių miesto gyventojas: 
- Prisimenu. Rodos, 1955 – ai-

siais buvo neįtikėtinai lietinga 
vasara. Tais metais kai pradėjo 
lyti per šv. Oną, tai lijo iki vėlyvo 
rudens, visas derlius supuvo. La-
bai lietinga vasara buvo ir 1962 – 
aisiais. Manau, po šių liūčių gerai 
dygs baravykai. 

Kuo iškilesnė figūra - tuo dau-
giau meno!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie Ekotaką į lajų 
taką: 

„Čia būtų gražus patekimas į 
lajų taką su meninėmis figūromis 
ir džiugu, kad jos gavo tikrąjį įgy-
vendinimą.“

Kas nori, tas visada progą ran-
da. Padėkoti - taip pat

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės adminsi-
tracijos kultūros specialistė, apie 
Ekotako įrengimą: 

„Aišku, mes rasime  progą padė-
koti  visiems žmonėms, kurie tikrai 
buvo labai geranoriški.“

Apsauga. Mes vėl velnias 
akmenį ant bažnyčios, tas atšoks 
nuo batuto

Petras BANIULIS, Anykščių 
parapijos klebonas, apie batutą 
bažnyčios šventoriuje: 

„Čia toks eksperimentinis daly-
kas. Nėra taip, kad jis pastatytas 
amžiams.“ 

Na subtiliai palyginot

Petras BANIULIS, apie batutą: 
„Nieko čia tokio piktinančio nema-
tau. Ne viešnamis gi.“ 

Čia dėl to, kad vestuvių datos 
neužmirštų...

Rasa MATIUKIENĖ, Anykš-
čių savivaldybės adminsitracijos 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus darbuotoja, 
apie didesnį nei įprasta vestuvių 
skaičių 2017 m. 7 mėn. 7 dieną: 

„Dėl datos tiek.“

Ir vestuvinio žiedo paskirtis 
panaši

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie žiedi-
nes sankryžas: 

„Žiedinė sankryža yra pati sau-
giausia, nes dėl jos sumažinamas 
greitis ir išlyginamas eismo srau-
tas.“

Jis gamtininkas, gal gėlių žie-
dus turėjo omenyje?

Ričardas SARGŪNAS, politi-
kas, apie žiedines sankryžas: 

„Kažkada dabartinis vicemeras 
pasakė: „Anykščiai be žiedinės 
sankryžos - miestas be ateities.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Per tris savaites nuo pasku-
tinių mano „Rievių“Anykščių 
rajono meras kęstutis Tubis 
neatliko žydarbių, tad odės apie 
jį kol kas nerašau. Apskritai šitos 
„Rievės“ ne apie jį. Beveik ne 
apie jį...

Šios savaitės politinė vinis - 
urėdijų reforma. Pati reforma 
savo esme neverta nagrinėjimo, 
man nepalyginamai įdomesnis 
reformos fonas. Prie reformato-
rių „valstiečių“ prisijungė seimo 
opozicijoje esantys konserva-
toriai bei visi didieji lietuvos 
patriotai. iš penkių tikrų lietuvos 
patriotų gal tik Andrius Užkalnis 
nepareiškė viešos pozicijos, jog 
reikia draskyti bebrų medžiotojų 
(t.y. tų, kurie medžioja bebrus,) 
klaną. „Apklausa: beveik treč-
dalis šalies gyventojų nepasitiki 
urėdijomis“ - straipsnį tokia 
antrašte savaitgalį išspausdino 
portalas „Delfi“. na, jei beveik 
trečdalis nepasitiki, tai turbūt 
daugiau nei du trečdaliai pasiti-
ki? Ai, kiek pasitiki, nesvarbu...

„Miškas - tamsus ir labai pel-
ningas reikalas“ - prieš tris šim-
tus metų pasakė Petras 1-asis. Ši 
idėja miškų reformai reikšmin-

gesnė nei „Delfi“ antraštė... iš 
medienos daromi dideli pinigai. 
neišvengiamai dalis valdiškame 
miške užaugusių eurų po derliaus 
nuėmimo „praeina“ šalia vals-
tybės biudžeto. Valstybės tikslas 
- minimizuoti vagystes. Bent 
jau tokį tikslą valstybė teoriškai 
turėtų turėti. 

Po miškų reformos keli, kelio-
lika, gal keliasdešimt Anykščių 
miškininkų neteks darbo. na ir 
„pabarabanu“. nepražus. Miš-
kininkai ramūs žmonės, užuot ėję 
iš proto, jie eis į verslą, kai kas į 
pensiją, kiti vyks į norvegiją. 

Žiūrint globaliai liberaliai, 
Anykščiams ir kitiems rajonams 
būtini yra tik medicinos punktai, 
gaisrinės, po porą policininkų ir 
merai. Visa kita reikėtų optimi-
zuoti. Vien tam, kad nevogtų. 
labai tikėtina, kad kai mūsų 
mieste 50 
policininkų - 
dalis iš jų įma 
kyšius. O palik 
komisariate 
tik Rimantą 
Čepulį ir 
Aušrą staškevičienę - būsi šimtu 
procentu garantuotas, kad mūsų 
policininkų veikla absoliučiai 
sąžininga.

kuriems galams reikalingas 
kultūros centras? jau nekalbu 
apie kokį Menų centrą ar inkuba-
torių. kultūros centras, jei nori, 
gali bandyti išsilaikyti pats. kas 
nori giedoti chore, tegul susimo-
ka Rimvydui Griauzdei už pamo-
kas bei savivaldybei už patalpas. 
na, miesto šventėje pasirodyti 
chorams būtų galima leisti ir 
nemokamai. iškentėsime...

Mokyklos kam kaimuose rei-
kalingos? keliai - geri, autobusų 

- pripirkta. Vaikus sukrauni į 
autobusą (horizontaliai, nes dau-
giau tilps) ir pirmyn į Ukmergės 
gimnaziją. nors dar geriau būtų 
nutiesti geležinkelio bėgius - 
traukinio vairuotojas turi mažiau 
galimybių nukrypti nuo maršruto 
nei autobuso vairuotojas ir taip 
grobstyti valstybės biudžeto 
lėšas. Žinia, juk „lietuvos 
geležinkeliai‘ labai valstybinė, 
labai centralizuota ir dėl to labai 
skaidri įstaiga. Dieve, kaip ten 
niekas nieko nevagia. 

kalbant be šaržo - kuo labiau 
valstybinių įstaigų veikla centra-
lizuojama - tuo labiau keičiasi 
gyvenančių iš valstybės biudže-
to ir ne biudžetininkų santykis 
biudžetininkų naudai. iš Anykščių 
rajono biudžeto algas gauna 1383 
asmenys. Į šį skaičių neįkalkuliuo-
ti medikai, policininkai, teismo, 

urėdijos, regi-
oninio parko ir 
t.t darbuotojai, 
algas gaunan-
tys tiesiogiai 
iš valstybės 
biudžeto. iš 

daugiau nei 25 tūkst. rajono gy-
ventojų dirbantys yra tik 5 tūkst. 
Tad, geriausiu atveju, tik 2,5 tūkst. 
anykštėnų algas gauna ne iš biu-
džeto. Bedarbius, socialinės para-
mos gavėjus, pensininkus maitina 
biudžetas. kitaip tariant, didžiąja 
dalimi rajonas minta valstybės 
lėšomis. Optimizuojant biudžeto 
lėšų naudojimą regionuose, opti-
mizuojasi ir verslas. jei numirė iš 
biudžeto maitinta galva - klientą 
prarado ir kirpėja, ir kepėja. negi 
ginčysitės? Dar, jei numirė, tai ne 
tiek blogai, nes atsisveikindamas 
su šiuo pasauliu ir Anykščiais 
žmogus leidžia uždirbti laidoji-

mo namams, kavinėms ir gėlių 
salonams. Trumpalaikis, žinoma, 
uždarbis, bet vis šis tas. Blogiau, 
kai biudžetininkas emigruoja - 
prisiperka „norfoj“ cigarečių ir 
išvaro į „norgę“. 

Tu ne miškininkas ir tau 
„dzin“, kad urėdijas reformuo-
ja? Palauk, ateis ir tavo laikas. 
Valdžia ir visi penki lietuvos 
patriotai žino, kad tu, būda-
mas bibliotekininku, naudojiesi 
tarnybine padėtimi ir paslapčia 
skaitai. nors gal ir išlaviruosi 
– „valstiečiams‘ atvirai prisipa-
žink, kad skaitai Gretą. Patrio-
tams aiškink, kad nieko nežinai 
nei apie Gretą, nei apie jos 
knygą, bet esi įsitikinęs, kad jos 
abidvi yra nesąmonės. 

Banalu, bet jei kiekvienas dirb-
tų savo darbą - darbo visiems 
užtektų. Yra sTT, FnT, valstybės 
kontrolė, mokesčių inspekcija, 
policija ir kt., bet nesunaikinus 
miškininkų negalima sukon-
troliuoti, kad jie nevogtų. Gal, 
sakau, mišką padegam. nebus 
medžių, nebus ir problemų. 

P.S
normaliai viską reformavus 

rajonui nereikės ir mero. Tiesą sa-
kant, jau ir dabar, kai savivaldybės 
administracijoje neužimti statybų 
bei Architektūros ir urbanistikos 
skyrių vedėjų etatai, meras nelabai 
reikalingas. ką jau ten Švietimo 
skyriaus vedėja gali pavogti? 
nors kas žino, žiūrėk, lapas prie 
lapo ir jau kilogramas A4 formato 
popieriaus balkone...  O realiai juk 
tai miško grobstymas!

P.P.S
Šiaip racionaliausia būtų visus 

lietuvos miškus perkelti į Vilnių.

...Miškininkai ramūs žmo-
nės, užuot ėję iš proto, jie eis 
į verslą, kai kas į pensiją, kiti 
vyks į Norvegiją...

Klebonas eksperimentuoja

„Čia paprasčiausiai pabandymui 
pastatytas. Kaip supratau, Anykščių 
socialinės gerovės centras batutą 
gavo iš Švedijos ir klausė, kur ga-
lima kaip pavyzdį pasistatyti. Ne-
žinau, gal jį jie kažkam dovanos, o 
jei tinka, bus galima šventoriuje pa-
likti. Čia toks eksperimentinis da-
lykas. Nėra taip, kad jis pastatytas 
amžiams. Aš neprašiau, kad paliktų 

Bažnyčios šventoriuje 
pastatytas batutas

parapijai. Ir jis pastatytas ne su min-
tim, kad šventoriuje padarytume 
sporto aikštelę. Leidau kamputyje 
pasistatyti“, - apie prieš porą savai-
čių Anykščių šv. Mato šventoriuje 
pastatytą batutą „Anykštai“ pasa-
kojo Anykščių šv. Mato bažnyčios 
klebonas P. Baniulis.

Tiki, kad suaugusieji 
nešokinės

Klebonas sakė jau pastebėjęs, 

Anykščių socialinės gerovės 
centro direktorius Sigitas 
Petravičius mano, kad šoki-
nėdami ant batuto bažnyčios 
šventoriuje anykštėnų vaikai 
jausis kaip namuose.

Anykščių šv.Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis sa-
kosi norėtų, kad bažnyčios 
šventoriuje atsirastų ir dau-
giu vaikų žaidimams skirtų 
įrenginių.

kad bažnyčios šventoriuje stovin-
tis batutas susilaukė įvairiausių 
reakcijų: „Vieni žmonės džiaugia-
si, kiti gal savotiškai piktinasi. Yra 
visokių žmonių. Nėra čia nieko 
tragiško. Žmonės suaugę, aišku, 
nešokinės. Vaikai? Kodėl gi ne? 
Mes taip pat užaugome šokinėda-
mi ir šokdami.“

Ne viešnamis...

Panevėžio šv. apaštalų Petro ir 
Povilo parapijos klebonu  ir Pane-
vėžio dekanato dekanu anksčiau 
dirbęs P. Baniulis kaip pavyzdį mi-
nėjo šio rajono šventovę.

„Kiek žinau, šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčios šventoriuje pana-
šių dalykų yra. Gal ne batutas. Yra 
kopėčios, nusileidimai vaikams. 
Tai yra žaidimai. Nieko čia tokio 
piktinančio nematau. Ne viešnamis 
gi“, - kalbėjo P. Baniulis.

Šalia bažnyčios svajoja apie 
„vaikų kampą“

Įkvėptas bažnyčios šventoriu-
je pastatyto batuto, Anykščių šv. 
Mato bažnyčios klebonas P. Ba-
niulis kalbėjo apie tai, kaip svar-
bu bažnyčiai daugiau dėmesio 
skirti mažiesiems anykštėnams: 
„Galbūt būtų net ir gražu, jei vai-
kų kampas būtų ne tik bažnyčio-
je, bet ir šventoriuje. Aš už tai. 

Ko gero, tokių vietų Anykščiuo-
se trūksta. Reikia dirbti ne tik 
su suaugusiais, bet ir su mažais 
vaikais.“

Tikisi, kad batutas į bažnyčią 
pritrauks daugiau žmonių

Anykščių socialinės gerovės 
centro direktorius Sigitas Petra-
vičius „Anykštai“ pasakojo, kad 
bažnyčios šventoriuje pastatytą 
batutą dovanojo anykštėnus re-
mianti Švedijos Odeshogo miesto 
bendruomenė.

„Klebonas davė idėją pastatyti 
šventoriuje batutą, kad pritrauktų 
parapijiečius. Manau, kad vieta 
batutui gera. Kai vaikai ateina į 
bažnyčią, su kitais vaikais jie gali 
išeiti ir pažaisti. Čia toks pritrau-
kimas prie bažnyčios, kad jaustųsi 
laisvesni, kaip namuose“, - kalbėjo 
S. Petravičius.

Anykščių socialinės gerovės cen-
tro direktorius S. Petravičius sakė, 
kad kartu su Anykščių šv.Mato 
bažnyčios klebonu P. Baniuliu apie 
šventoriaus vaikų žaidimų aikšte-
lės plėtrą nekalbėjęs.

„Bus matyt, kaip sako“, - šyp-
sojosi batutą  Anykščių šv. Mato 
bažnyčios parapijai perdavęs  
S. Petravičius.

Idėjos pradininkai - 
panevėžiečiai

Vaikų žaidimų aikštelės idėją 
šalia bažnyčios šią vasarą pirmoji 
Lietuvoje įgyvendino šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčia. Čia vai-
kams įrengta čiuožynė, namelis, 
po kuriuo mažiesiems įrengtas 
kambarėlis su baldais, karstyklės ir 
didelės sūpynės.

Neįgalieji. Anykščių ligoni-
nė ruošiasi įgyvendinti projektą 
,,Sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerinimas neįga-
liesiems VšĮ Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninėje“. Už 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
lėšas numatoma pritaikyti ligo-
ninės infrastruktūrą patoges-
niam neįgaliųjų judėjimui.

Patikrinimas. Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyriaus specialistai 
birželio - liepos mėnesiais at-
liko periodinę kontrolę 17-oje 
apgyvendinimo paslaugas tei-
kiančių objektų. Patikrinimų 
metu higienos normos pažeidi-
mų nenustatyta. Skundų dėl ap-
gyvendinimo paslaugų teikimo 
negauta.

Leidimas. Rajono Tarybos 
sprendimu Anykščių socialinės 
globos namams leista padeng-
ti trinkelėmis Svėdasų senelių 
globos namų filialo aikštelės 
dalį.

Ženklai. Kairiajame Švento-
sios upės take pastatyti ženklai, 
raginantys surinkti vedžiojamų 
šunų išmatas.Tiesa, specialių 
ekskrementams skirtų šiukšlia-
dėžių čia nematyti. Nesurinku-
sieji savo šunų išmatų gali gauti 
piniginę baudą.

Optimizacija. Anykščiuose, 
šalia Vilniaus gatvės „Norfos“, 
nebeliko paštomato. „Per dide-
lis“, - paaiškino paštomatą iš 
Anykščių išvežantys vyrai.

Konkursai. Ateinantį trečia-
dienį vyks Anykščių savival-
dybės administracijos Statybos 
bei Žemės ūkio skyrių vedėjų 
konkursai. Abiejuose konkur-
suose dalyvaus tik po vieną 
asmenį. Į Statybos skyriaus 
vedėjo pareigas ketino preten-
duoti trys asmenys, tačiau du 
iš jų pareiškimus atsiėmė. Pri-
minsime, kad kad kol kas nėra 
įvykęs Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėjo konkur-
sas. Iš darbo išėjus buvusiai šio 
skyriaus vedėjai Jolitai Gude-
levičienei konkursas buvo pa-
skelbtas, jame ketino dalyvauti 
vienas pretendentas, tačiau ir jis 
prieš konkursą persigalvojo ir į 
jį netavyko. 

Derlius. Anykščių rajone 
šiais metais jau rastas 301 nu-
gaišęs šernas. Jubiliejinis 300-
asis šernas surastas Viešintų se-
niūnijoje. Lietuvoje šiais metais 
rasta per 600 negyvų šernų, tad 
beveik pusė „laimikio“ tenka 
Anykščių rajonui.

UAB „Anykštos redak-
cija“ priima skelbimus į 

šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
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Juozas Ratautas: bėgte per gyvenimą
Šiandien „Laiko mašinoje“ - Juozas Ratautas.  Anykštėnams  

J. Ratautas pažįstamas kaip Anykščių rajono valdytojo pavaduo-
tojas, nepriklausomybės aušroje kuravęs kultūros reikalus – tai 
jam vadovaujant rajono kultūrai buvo pastatytas paminklas An-
tanui Baranauskui, suburti Pasaulio anykštėnai, Anykščių koply-
čia tapo parodų ir koncertų vieta. 

Darbdaviams, darbuotojams, pensininkams ir ligoniams J. 
Ratautas pažįstamas kaip Anykščių SODROS vadovas, šias  
pareigas užėmęs du dešimtmečius. O sportuojantys ar mėgstantys 
pasivaikščioti Juozą greičiausiai yra ne kartą sutikę šliuožiantį 
su slidėmis ar bėgiojantį Anykščių apylinkėse. Gražiu ir nelabai 
gražiu oru - pareigingai, taip, kaip dirbant bet kurį likimo jam 
pamėtėtą darbą.

J. Ratautas apie save pasakoja:

(Nukelta į 11 p.)

1952- 1961
Gimiau, augau, mokiausi

Į pasaulį atėjau Jonavos rajone 
Piliakalnio kaime. Mama ir tėtis dir-
bo kolūkyje, augino mus, 3 brolius 
ir seserį. Nuo mažens pripratome 
padėti tėvams, turėjome kiekvie-
nas įsipareigojimų ir darbų, kurių 
kaime niekuomet netrūko. Vaikystė 
nebuvo nerūpestinga: daug dirbau, 
lankiau Juodlaukės ir Lokėnų pra-
džios mokyklas, vėliau - Panoterių 
vidurinę. Vasaros atostogų metu 
stengdavausi padirbėti kolūkyje. 
Jaunesnio amžiaus – prie įvairių 
lengvesnių darbų, o pabaigęs 9 ar 
10 klasių dirbdavau kartu su vyrais: 
sandėly maišus nešiodavau, lauke 
arklio vežimais šieną veždavau, su 
arkline grėbiamąja šieną grėbda-
vau. Prisimenu, pasibaigus atosto-
goms už paskutinį  mėnesį gavau iš 
kolūkio kasos 64 rublius. Tai buvo 
nemaži pinigai, už juos nusipirkau 
kostiumą. Rugsėjo 1-osios visados 
laukdavome, nes tuomet baigdavosi 
darbai, o sugrįžę į mokyklą jausda-
vomės ne tik paaugę ir įdegę, bet ir 
fiziškai sustiprėję.

1962- 1971
Mokiausi, studijavau

Panoterių vidurinė mokykla ne-
didelė, joje mokėsi šio miestelio 
ir aplinkinių kaimų vaikai. Klasės 
kuklios, po 10-15 vaikų, užtat visi 
draugiški, nuoširdūs, bendramin-
čiai. Čia daug kas patirta, išgy-
venta. Ir mokymosi džiaugsmo, ir 
pirmosios meilės pojūčių, ir šėls-
mo... Prisimenu, kaip 8 ar 9 klasėj 
su draugu eidami namo, pamatėme 
ant kelio paliktą sugedusį traktorių. 
Nepalikome mes jo be dėmesio ir 
grįžome namo su pilnom kišenėm 
įvairių detalių ir laidų. Tėvams teko 
atlyginti žalą kolūkiui, o man – pa-

stovėti direktoriaus kabinete apsia-
šarojusiam. „Mes jus šefuojam, kla-
ses remontuojam, o tavo vaikai man 
traktorius gadina“, - perduoda man 
direktorius kolūkio pirmininko jam 
išsakytus priekaištus. Kad nors kiek 
suminkštinčiau direktoriaus širdį, 
rodau  įvykio metu traumuotą pirštą  
(šypsosi). Mama, grįžusi iš kolūkio 
valdybos posėdžio, pasakė, kad pa-
skyrė 10 rublių baudą, o valdybai ji 
pažadėjo, kai pabaigęs 9 klases su 
kolūkio siuntimu mokysiuos trakto-

Panoterių vidurinės mokyklos 9 klasė ir mokytoja. Juozas Ra-
tautas trečias iš dešinės.

Akimirka iš renginio. Rodos, Jono Biliūno jubiliejaus minė-
jimas.

Didelis ir ryškus ekranas, 
galingas procesorius, puikios 
raiškos vaizdo kamera ir ilgai 
tarnaujanti baterija – visa tai 
sutelpa į „Xiaomi“ telefono 
korpusą, pagamintą iš patva-
rių medžiagų. Paėmus įrenginį 
į rankas, galima įsitikinti, kad 
„Xiaomi“ telefonai – ploni, len-
gvi ir patogūs naudotis bet ko-
kios amžiaus žmonėms. 

„Lietuviai mokosi tarti dar 
vieną naują pavadinimą – „Šiao-
mi“. Kaip oficialūs šio gaminto-
jo įrangos pardavėjai Lietuvoje 
maloniai nustebinsime ne vie-
ną, kuris ketina atsinaujinti arba 
įsigyti pirmąjį savo išmanųjį te-
lefoną. Su „Xiaomi“ pasiteisi-
nimo priežasčių, kodėl nereikia 
išmaniojo telefono, praktiškai 
nebelieka“, – sako „Telia“ pri-
vačių klientų vadovas Norber-
tas Žioba. 

Didžiulė įrangos gamintojų 
konkurencija ir technologinė 
pažanga artina išmaniųjų įren-

„Xiaomi“ – maloniai stebina viskuo, o ypač – kaina
„Telia“ salonuose visoje Lietuvoje pasirodė naujovė – sparčiai augančio Kinijos gamintojo „Xiao-

mi“ išmanieji telefonai. Visi jie yra pritaikyti Lietuvos rinkai ir parduodami su garantija. Populia-
riausių modelių „Xiaomi“ telefonų kainos – vos nuo 5,5 iki 8 eurų per mėnesį. 

ginių kainas prie mygtukinių te-
lefonų kainų. Akivaizdus „Xia-
omi“ pranašumas – sugebėjimas 
sukurti įspūdingą telefoną už 
patrauklią kaina – lemia ir di-
delį šių telefonų populiarumą 
visame pasaulyje. 

Siūlomų modelių įvairovė 
atitinka skirtingus vartotojų 
poreikius, todėl užsukę į bet 
kurį artimiausią „Telia“ saloną 
mieste žmonės galės išbandyti, 
kaip veikia konkretus „Xiaomi“ 
telefonas, taip pat susipažinti 
su „Telia“ planais, su kuriais 
populiariausi „Redmi“ serijos 
išmanieji telefonai kainuoja 
vos nuo 5,5 iki 8 eurų per mė-
nesį. Patiems išrankiausiems ir 
išsiskirtinumo norintiems pir-
kėjams „Xiaomi“ siūlo ir savo 
flagmaną - „Mi Note 2”. Šis 
telefonas savo techniniais pa-
rametrais ir kokybe meta iššūkį 
aukščiausios klasės telefonų ga-
mintojams.

„Kad ir kokį „Xiaomi“ telefono 

modelį iš „Telia“ įsigytų žmonės, 
jie iš karto gaus garantiją, kad visi 
modeliai yra pritaikyti Lietuvoje 
naudojamiems radijo dažniams, 
yra naudotojo sąsaja lietuvių 
kalba, o naudojama programinė 
įranga atsinaujina automatiškai. 
Jei telefonas sugestų, jam galioja 
„Telia“ garantinis aptarnavimas, 
kurį vykdo autorizuoti servisai“, 
– pažymi N. Žioba. 

Naujieji telefonai naudoja 
„Android“ operacinę sistemą, 
kurią papildo „Xiaomi“ kurta 
ir pasaulyje pripažinta „MIUI“ 
vartotojo sąsaja – itin paprasta, 
bet labai funkcionali. Operaci-
nė sistema leidžia keisti beveik 
visus nustatymus ir paversti te-
lefoną individualius poreikius 
atitinkančiu įrenginiu.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjunga patvirtino, kad „Xiao-
mi“ išmanieji telefonai tinka ir 
neregiams, nes yra pritaikyti jų 
poreikiams – aparatu naudotis 
paprasta ir patogu.

rininku. Bet į „profkę“ nestojau, o 
mokiausi toliau. Labai bijojau, kad 
tas nuotykis nebūtų įrašytas į mano 
charakteristiką - tuomet kelias į 
aukštąją mokyklą būtų uždarytas, 
tektų, ko gero, rinktis traktorininko 
profesiją. Apsidžiaugiau, kai klasės 
auklėtoja po abiturientų išleistuvių 
įteikė charakteristiką užklijuotame 
voke ir pasakė: „Traktoristu būti ne-
reikės“, o po pauzės pridūrė: „Įkal-
bėjau direktorių“ (šypsosi).

Juozas Ratautas sako, kad į Anykščius jį atvedė svajonė gyventi 
būtent šiame gražiame krašte.
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(Nukelta į 13 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

mitų kerai

Pabandykime sugrįžti į prievar-
tinės kolektyvizacijos 1949 – uo-
sius, 1951 – uosius metus, kai ge-
riausi ūkininkai ne tik buvo nuvyti 
nuo žemės, jų turtas nacionalizuo-
tas, o patys ištremti į Sibirą. Kaimą 
ištiko skurdas, fizinis ir dvasinis. 
Prievarta, dažnai ir grasinimais į 
kolūkius suvyti žmonės neturė-
jo ūkinės patirties, o prievartinis 
darbas, žinant, kad už metų darbą 
kolūkyje parsineši pusmaišį grūdų, 
nebuvo ir negalėjo būti produkty-
vus. Buvusias ūkininkų sodybas 
kaipmat nugyveno atsitiktiniai į 
juos suleisti gyventi žmonės. Tary-
binė propaganda pūtė miglą, kaip 
gerai gyventi kolūkiuose, kaip kas-
met gerėja žemdirbių gyvenimas, 
tačiau tikrovė buvo visai kitokia, 
vėliau palydėta melioracijos, dar 
vieno sodybų naikinimo vajaus. 

Neliko net akmens – kolektyvizacijos siaubas
Laukų tyrais virtę kadaise buvusių jaukių kaimelių ar viensė-

džių vietos nūnai išraižytos tiesiais, jau beužželiančiais melioraci-
jos grioviais, nė ženklo nepalikusiais buvusių upelių vingių žave-
sio. Į amžinybę išeina karta, dar menanti tikro lietuviško kaimo 
grožį, išgyvenusi kolektyvizaciją. Jaunimui – tai jau tik savo išta-
kų paieškos, senelių ir tėvų tragizmo suvokimas, kurio taip reikia 
ateičiai, nes, kaip sakoma, be praeities nėra ateities. 

Antai rubikietis iki kaulų sme-
genų, buvęs „Anykščių šilelio“ 
kolūkio vyriausiasis agronomas, 50 
metų dirbęs gimtinės laukus ir tik 
prieš keletą metų palikęs Burbiškio 
agroserviso kooperatyvo vadovo 
postą, kolektyvizaciją prisimena 
iš mamos pasakojimų. Jo šeimos 
gyvenimas buvęs neįtikėtinai sun-
kus, nes tėvo neteko sulaukęs vos 
ketverių, tad vaikystėje mamai jau 
padėdavo vežti šieną ne tik sau, bet 
ir kolūkiui, paaugęs jau grėbdavo su 
arkline „grėbelka“. Tik sukurtiems 
kolūkiams vadovavo ne gaspadoriai,  
dažniausiai „politrukai“. „Mama 
man yra sakiusi, kad už darbo ko-
lūkyje metus gavo pusmaišį grūdų, 
tik vėliau pradėjo mokėti šiokį tokį 
piniginį atlyginimą, - prisiminė A. 
Diečkus. – Šeimos maitintoja buvo 
vienintelė karvutė, kuriai šieną tek-

davo valtimi parsiplukdyti iš Rubi-
kių ežero Didžiosios salos, parsi-
vežti ir išdžiovinti. Jau paaugusius 
mama mane ir seserį pėsčius iš 
Rubikių vesdavosi į Anykščius, kad 
galėtume pastovėti eilėje ir savaitei 
nusipirkti duonos. Vadinamosios 
„kerzavos“ parduodavo žmogui po 
2 kepaliukus, tačiau kol pareidavo-
me, kepaliuką ir suvalgydavome. 
Kokia skani ji būdavo!..“ 

Vėlesnis sodybų tuštėjimo metas 
dėl melioracijos vyko jau A. Dieč-
kaus akyse. „Prie Rubikių ežero 
buvusio, viensėdžiais pasklidusio 
Rubikių kaimo gal tik viena sody-
ba belikusi, - pastebėjo A. Diečkus. 
– Kolūkiui prireikė netoli ežero 
įrengti ganyklas, tai nuo žemės pa-
viršiaus nušlavė senas Tylų, Augus-
tinų, Baniūnų, Žąsinų, Puodžiūnų, 
Andrikonių, Kazlauskų sodybas. Jų 
savininkai išpuoselėtas sodybas itin 
brangino ir nė už ką nenorėjo keltis 
į kuriamas kolūkines gyvenvietes, 
tačiau žmonių interesų ir skausmo 
niekas nepaisė. O juk prie ežero bu-
vusi, XIX a. pradžioje po didžiulio 
gaisro į vienkiemius išsiskirsčiusi 
kaimo bendruomenė turėjo savas-
tį, tradicijas, vertybes, kurios buvo 
sunaikintos kartu su jų sodybomis... 
Melioracija nušlavė ir Pagubrio, ir 
Dilių kaimus. Ten, rodos, 28 sody-
bos buvo, o likę tik dvi. Į gyven-
vietę buvo suvytas senasis Bičio-
nių kaimas. Melioracija apie 1977 
– uosius metus atsirito ir iki mūsų 
sodybos. Išsikėlėme, kad ir kaip šir-
dį skaudėjo. Prisimenu savo kvapą 
turėjusį gyvenamąjį namą, pirtelę, 
miškelį, kuriame dygdavo grybai, 
– nieko nebeliko. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, atgavau savo 
tėvų žemę, tačiau dešimtmečiai jau 
pririšo prie gyvenvietėje sumūryto 
namo. Jame užaugo mano vaikai, 
tačiau su jais ir anūkais pasodinome 
medžių senojoje sodybvietėje. Jie 
bujoja, tačiau jaunimas jau nejaučia 
tokios nostalgijos senajam kaimui 
kaip mano karta, juos vilioja užsie-

nis, didmiesčių blizgesys“. 
Kol kaimo žmonės skurdo, ta-

rybinė propaganda visais kanalais 
liejo „tarybinio gyvenimo pasieki-
mus ir pranašumus prieš kapitaliz-
mą“, gyrėsi naujom gyvenvietėm, 
kasmet proporcingai didėjančiu 
derliumi ir primilžiais. Didžioji 
dalis žmonių tuo piktinosi, ypač 
socialistinio lenktyniavimo ir ko-
munistinio darbo tuštybe, rajoni-
nių, respublikinių ir net sąjunginių 
vėliavų teikimo šventėmis, tačiau 
per ilgus dešimtmečius apsiprato, 
nes, kaip sako liaudies patarlė, šuo 
ir kariamas pripranta. Apie tuos 
pasiekimus žmonės net anekdotus 
kūrė, kaip antai: „Rašo partijos šu-
lai ataskaitą Maskvai, vietoj vieno 
užauginto paršo skaičių padidinę 
dešimteriopai. Iš ten gauna atsa-
kymą, kad vieną reikia pristatyti 
Maskvai, o devynis sau pasilikti“.
Tai ko čia skųstis, kad blogai gy-
venama, kad Maskva skriaudžia? 
Būta vajų auginti kukurūzus, išnai-
kinti nuo seno lietuvišką kultūrą 
– dobilus, tačiau tik kai kurie ūkių 
vadovai nepaklusdavo partiniams 
tikrintojams, juos apgaudinėdavo, 
tačiau tokių gaspadorių vadovau-
jami kolūkiečiai gyveno geriau. 

„Antai 1953 – 1957 metų tuo-
metinis rajono laikraštis „Kolekty-
vinis darbas“ ypač prieš tarybines 
šventes mirga aukštais kolūkiečių 
pasiekimais, stalinistiniu rūpini-
musi kaimo žmonėmis. 1953 m. 
balandžio 1 d. „Kolektyviniame 
darbe“ į žemdirbius kreipiamasi 
šūkiu: „Šiuo metu pagrindinis ra-
jono kolūkių uždavinys yra nedel-
siant baigti pasiruošimą pavasario 
laukų darbams, aukštu agrotechni-
kos lygiu, trumpiausiais terminais 
įvykdyti vasarinių kultūrų sėją. 
Visas jėgas mobilizuokime kovai 
už aukštų derlių išauginimą!“, o 
Spalio švenčių išvakarėse laikraš-
tis mirga žemdirbių kolektyvų do-
vanomis didžiajam spaliui...

Socialistinio lenktyniavimo pir-

Pirmiesiems festivalininkams 
teko puoštis ne tik lietplačiais (jų 
už 3 Eur buvo galima nusipirkti 

Festivalyje „Devilstone“ – 12 kontrolierių iš savivaldybės

Įveikti Dainuvos slėnyje telkšančią didžiulę 
balą – ir iššūkis, ir smagi pramoga.

Rubikių kaimo gyventojas Alvydas Diečkus kolektyvizaciją mena iš 
mamos pasakojimų, tačiau penkių dešimtmečių kaimo nuopuolius ir 
pakilimus, kuriuos sąlygojo vienokia ar kitokia valdžia, išgyveno pats. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

mūnai iš laikraščio puslapių nepra-
puolė iki Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo. 

Tačiau prievarta, socialistinio 
lenktyniavimo tuštybė padarė 
savo, jaunimą išvijo į miestus, di-
džiąją dalį padarė kosmopolitais, 
kuriems ne taip jau ir svarbu, kur 
būti, kur gyventi, jiems aktualiau-
sia materialinė gerovė.  

Važinėdamas po kaimus neretai 
išgirstu pagyvenusių žmonių aima-
nas, kad „prie ruso buvo geriau.“ 
Visi turėjo darbo, neblogai gyveno, 
o dabar skursta iš varganos pensi-
jos. Kolektyvizacijos pasekmės te-
besitęsia ir dalies žmonių mąstymo 
laikas neįgalus pakeisti. Kita vertus, 
XX amžiaus paskutiniais dešim-
tmečiais dalis kolūkių jau buvo pra-
sigyvenę, žmonės dirbo ir neblogai 
uždirbdavo, tačiau ir tokius nušlavė 
kolūkių griovimo banga. Per kolek-
tyvizacijos metus žmonėms buvo 
išmuštas nuosavybės jausmas, juk 
kas kolūkio tai ne tavo, dalinai tole-
ruojamos vagystės iš kolūkių. Atgi-
mimo metais žmonės nesusigaudė, 
kas vyksta, ir jų kolektyvinio triūso 
vaisius skynė apsukrūs vaikinai, 
pusvelčiui nusipirkę tvartus, dirb-
tuves, užstatę juos bankams, paėmę 
paskolas ir dingę su pinigais. Paliko 
griuvėsių, kurie neretam kaime ir 
šiandien primena išgyventus nuo-
puolius ir tragedijas. 

Kas jau kas, o kolūkių pirminin-
kai „prie ruso“ tikrai gerai gyveno, 
kai kurie netgi buvo tapę savo val-
dų karaliukais. Tad maloniai nuste-
bino buvusio vieno ekonomiškai 
stipriausių kolūkių „Gimtoji žemė“ 
pirmininko Antano Abraškevičiaus 
pastebėjimas, kad dabar kaime ge-
riau gyventi, nereikia veidmainiau-
ti, meluoti, lankstytis prieš partijos 
šulus. Pasak jo, ūkininkai dirba sau 
ir, jeigu dirba apgalvotai, gali užsi-
dirbti ir visai neblogai gyventi.

-AnYkŠTA

ir vietoje), bet ir apsiginkluoti 
kantrybe. Jau nebe pirmą kartą 
iš anksto paskelbtu laiku į Dai-
nuvos slėnį žmonėms patekti iš 

karto nepavyko – prie festivalio 
vartų teko stoviniuoti daugiau 
nei valandą. Organizatoriams 
teko koreguoti ir pirmųjų muzi-

kos grupių pasirodymų laiką, mat 
vienos iš jų skrydis lėktuvu buvo 
atšauktas. Dėl to pirmojo vakaro 
muzikinė programa užsitęsė iki 
paryčių.

Lietaus permerkto Dainuvos 
slėnio labiausiai išmaurotas vie-
tas organizatoriai sumaniai nu-
klojo šviežiai nupjautu šienu. 
Šventosios upės link vedantis 
kelias dalyviams taip pat pateikė 
išbandymų – čia telkšojo didžiulė 
bala, kurią vieni bandė aplenkti, 
kiti tiesiog taškėsi tiesiai per ją.

Nepaisant tokių nereikšmingų 
smulkmenų, ketvirtadienį vaka-
rop atvykstančiųjų į festivalį tik 
daugėjo, kur nemokamai pasi-
statyti automobilį teko gerokai 
pasukti galvas (mokama vieta 
automobiliui festivalio teritorijo-
je – 15 Eur), o darbo daugiausiai 
turėjo ne vietoje įsikūrę prekybi-
ninkai, siūlantys maistą ir alų, o 
miesto prekybos centrų kasinin-
kės.

Festivalyje „Devilstone“ išim-
tinai prekiaujama tik „Volfas En-
gelman“ alumi. Populiariausias 
festivalio gėrimas už 0,5 litro 
kainuoja panašiai kaip ir Anykš-
čių miesto kavinėse – 2,50 Eur. 
Arbatos puodelis Dainuvos slė-
nyje šiomis dienomis atsieis 1,5 

Eur, juodos kavos – 2,5 Eur.
Šiemet „Devilstone“ organiza-

toriai pasirūpino festivalininkų 
skrandžiais. Įvairų maistą siūlo 
net 10 prekybos taškų. Kainos la-
bai įvairios – nuo 3 Eur už lėkštę 
sriubos ar sumuštinį iki 7 Eur už 
jautienos šonkauliukų porciją. 
Beje, šiemet tarp prekybininkų 
nėra anykštietiškos „Arbatos ma-
gijos“, kuri jau buvo tapusi ne-
atskiriama festivalio dalimi daug 
metų.

Muzikinė festivalio programa 
šiemet kaip niekada įvairi savo 
muzikos stiliais. Penkiose sce-
nose skamba tiek metalas, tiek ir 
elektroninė muzika. Tiems, kas 
muzika domisi tik paviršutiniš-
kai, didžioji dalis muzikos grupių 
pavadinimų – mažai ką sakantys. 
Vieni ryškesnių lietuviškų vardų 
festivalyje „Devilstone“ – grupės 
„Solo Ansamblis“ ir „ba.“ Bene 
patraukliausiai šiemet atrodo šio 
festivalio naujovė – „Barbablu“ 
scena, įrengta vos už 10 metrų 
nuo Šventosios upės kairiajame 
Šventosios upės krante ir galinti 
tapti tikru išsigelbėjimu šį lietin-
gą savaitgalį, mat yra įrengta po 
didžiuliu ne tik muzikantus, bet ir 
žiūrovus talpinančiu stogu.

Kai kurie festivalio dalyviai išsiskiria alterna-
tyviu įvaizdžiu
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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.
13.35 „Mis Marpl“. N-7
15.10 „Folčio viešbutis“. N-7
15.45 Žinios. 
16.00 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.05 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2“.
19.40 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7
21.55 Trumposios žinios. 
22.00 „Milijardierius ir blondi-
nė“. N-14
23.30 Trumposios žinios. 
23.35 „Vasaros meilė“. N-14
1.10 „Folčio viešbutis 1“ (k). 
N-7
1.40 Pasaulio dokumentika 
(k).
3.25 „Mis Marpl“ (k). N-7
5.05 Mūsų miesteliai. Plateliai. 
4 d. (k).

 TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“. (k)
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (k).
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“.
7.45 „Harvis Biksas“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Piteris Penas“.
12.10 „Pamišę dėl šokių“. N-7 
14.20 „Instrukcijos nėra“. N-7
16.40 „Tornadas Niujorke“. 
N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 
20.35 „Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė“. N-7
23.35 „Šėtono vaikas“. N-14
1.30 „Prieš pakratant 
kojas“(k). N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Žmogus - voras“. 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 „Havajai 5. 0“. N-7 
11.00 „Skruzdėliukas“. N-7 
12.40 „Prezidento sūnus“. N-7 
14.35 „Parduotuvių maniakės 
išpažintis“. N-7 
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7 
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. N-14 
21.30 „Jūrų pėstininkas 2“. 
N-14 
23.20 „Detektyvo Hanterio 
sugrįžimas“. N-14 
1.10 „Nepatyręs“. S
 

6.35 Galiūnų čempionų lyga. 

Vokietija (k). 
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Galiūnų čempionų lyga. 
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.
10.35 BBC dokumentika“.
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.
21.45 „Grojimas keturiomis 
rankomis“. N-14
23.55 „Akloji zona“. N-14
1.45 „Trigubas X“ (k). N-7
3.40 „Pragaro vaikis“ (k). N-7

 programa
6.50 „Neatskleistos Tanzanijos 
paslaptys“ (k).
7.20 „Surikatų namai“ (k).
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos Tanzanijos 
paslaptys“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
15.00 „Širdele mano“. N-7
17.00 „Akloji“. 
18.10 „Būrėja“. 
18.45 „Baimės pilnos kelnės“. 
21.00 „Nebylus liudijimas.
Prarastas rojus“. N-14
23.10 „Merginų vargai“. N-14
1.10 „Begėdis“ (k). N-7

2.05 „Nebylus liudijimas“ (k). 
N-14
3.55 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
4.40 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).
7.00 „Katedra, kurios nebuvo“ 
(k).
7.15 Anapus čia ir dabar (k).
8.00 Septynios Kauno dienos 
(k).
8.30 Euromaxx (k).
9.00 „Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys“.
9.30 „Šimtas vaizdų iš 
Japonijos“.
10.00 Tikri vyrai (k).
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 XV tarptautinio 
Broniaus Jonušo pučiamųjų 
orkestrų festivalio koncertas 
„Austrija“. 
12.35 Šventadienio mintys.
13.05 Mūsų miesteliai. 
Paparčiai. 2 d. 
14.00 Tarptautinės žirgų kon-
kūrų varžybos. 
17.00 Bėdų turgus. 
17.40 „Ukrainos didvyriai. 
Krutai. Pirmoji nepriklauso-
mybė“.
18.40 „Islamo valstybės“ 
finansavimo šaltiniai“.
19.40 Klauskite daktaro. 
20.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
21.20 Tomo Sinickio koncer-
tas. 
22.20 Mokslo sriuba (k).
22.35 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (k).

23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Jaunasis Montalbanas 
2“ (k). N-7
1.45 „Ukrainos didvyriai. 
Krutai. Pirmoji nepriklauso-
mybė“.
2.45 Banchetto musicale 
2015 (k).
3.45 LRT Kultūros akademija 
(k).
4.30 Atspindžiai (k).
5.00 Stop juosta (k).
5.30 Panorama (k).

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
1.25 Ne vienas kelyje (k). 
1.55 KK2 (k). N-7
4.10 Dviračio šou (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 lenkty-
nės“. N-7 
12.00 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“. N-7 
13.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.

15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Havajai 5. 0“. N-7 
18.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
19.00 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Didžiosios 
Britanijos prizo lenktynės. 
21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. Vasara. 
N-14 
23.10 „Legendos“. N-14 
0.10 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. 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. Tylūs balsai“. 
N-7
12.45 „Moterų daktaras“. N-7
14.50 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. 
16.50 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su pas-
toriumi S.Karosu. 
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. Tylūs balsai“. N-7
2.55 „Moterų daktaras“. N-7
4.25 „Bekraštė Kanada“. 
5.15 „Dykumos“. 
6.05 „Gamtos magija“. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Komisaras Reksas 16“. 
N-7
10.05 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.05 „Aukštuomenės daktaras 
1“ (k). N-7
11.50 Savaitė (k).
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (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 ko-
dėl?“. 
18.30 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.25 Kelias į namus.

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
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 „Absoliutus blogis. 
Atpildas“. N-14
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 „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 „Javos karštis“. N-14 
0.35 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.30 „APB“.  N-14 
2.20 „Amerikietiška siaubo isto-
rija“. 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
11.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. 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 „Šuo“. N-7
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Stebėtojų lyga“. N-14
0.10 „Grojimas keturiomis ran-
komis“ (k). N-14

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.. 
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 drau-
gai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7

20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės II. Mirties šešėlis“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7

Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).
7.00 Poezija. LRT aukso fon-
das (k).
7.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (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 kal-
ba.
12.10 „Žmogus – Arklys“ (k).
13.00 XII tarptautinio projekto 
„Gražiausiu taku“ programa „Lai 
dainuos baltų širdys“ (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 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Septynios Kauno die-
nos.
19.00 Euromaxx. 
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 LRT Kultūros akademija. 
21.10 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-
tybėmis“.
22.00 „Giminės“.

23.40 ARTi. 
23.55 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.15 Linija, spalva, forma (k).
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė (k).

6.00 Autopilotas. 
6.30 „Pasienio sargyba“ (k). 
N-7
7.00 „Pagalbos skambutis“ (k). 
N-7
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Bus visko (k). 
9.30 Žinios.
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. Ekstremalių situacijų laida. 
Vedėjas Paulius Kaupelis.
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 Gražiausi žemės kampe-
liai.
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 ben-
drikas“. 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 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 Farai. N-7 
23.00 „Veidrodžiai 2“. S 
0.50 „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 „Chiromantas“. 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. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.10 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
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 2“. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Štolbergas“ 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 

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 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 „Paskutiniai riteriai“. 
N-14
0.35 „Persekiotojas“. N-14
1.30 „Judantis objektas“. N-7
2.25 „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 „Paskutinis Faberžė 
kiaušinis“. N -14
23.30 „Kvantikas“. N-14 
0.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7
1.25 „APB“. N-14 
2.15 „Amerikietiška siaubo is-

torija“. N-14
 

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Šuo“ (k). N-7
10.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7 
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 „Pasienio sargyba“. N-7
21.00 „Visiškai slaptai“. N-7
22.50 „Stebėtojų lyga“ (k). 

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.

16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės II. Smaugiko miškelis“. 
N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.30 „Auklė“ (k).
1.55 „Policija ir Ko“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k).
6.50 ARTi (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 kal-
ba.
12.10 „Aš nesu Charlie“ (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 
10“.
16.30 Misija. Vilnija. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Stambiu planu. 
19.00 „Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys“ (k).
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Anapus čia ir dabar. 
21.10 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-

tybėmis“.
22.00 „Prašmatnu!“ (k). N-7
23.40 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
23.55 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“.
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Misija. Vilnija. (k).
2.55 Sacha Song. Dima 
Šavrovas po 20 metų (k).
4.25 Anapus čia ir dabar (k).
5.15 Panorama (k).
5.35 Dėmesio centre (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 
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 „ Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Legenda. Drakono im-
peratoriaus kapas“ N-14
23.50 „Daktaras Hausas“. 
N-14 
0.50 „Rezidentai
1.50 „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 „Chiromantas“. 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 „Admirolas“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 Emigrantai. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 „Aukštuomenės dakta-
ras 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“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios..
23.30 „Svetimšalė“. N-14
0.30 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 2“. 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
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 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 „Sukčiai“. N-14
0.10 „Persekiotojas“. N-14
1.05 „Judantis objektas“. N-7
2.00 „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. 
22.25 Vikingų loto. 
22.30 „Jei pasilikčiau“. N-14
0.40 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.35 „APB“. N-14 
2.25 „Amerikietiška siaubo is-
torija“. N-14
  

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7
7.35 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Šuo“(k). N-7 
10.35 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.45 „Voratinklis“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Šuo“. N-7
20.30 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.00 „Faras skeneris“. N-14
23.05 „Visiškai slaptai“ (k). 
N-7
0.50 „Visa menanti“. N-7 
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
2.20 Penktoji pavara.
3.05 „Pagalbos skambutis“ (k). 
N-7
3.30 Penktoji pavara (k).

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Sandžėjus ir Kreigas“. 

15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“. N-7
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės II. Keršto karuselė“. N-7
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7
1.20 „Auklė“ (k).
1.45 „Policija ir Ko“ (k). N-7
2.35 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7
3.20 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7
4.5 „Midsomerio žmogžudystės 
II. Smaugiko miškelis“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“ (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 kal-
ba.
12.10 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(k).
13.05 Širdį čia sudėjau (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 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Nacionalinis turtas (k).
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 IQ presingas. 
21.05 „Užnuodytas miestas“.
22.00 „Geriausias pasiūly-
mas“. N-14
0.05 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7 
2.30 Kultūrų kryžkelė (k).
3.00 Klaipėdos violončelių fes-
tivalio baigiamasis koncertas 
(k).
4.45 IQ presingas (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. 
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 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
9.00 Gražiausi žemės kampe-
liai.
9.30 „CSI Majamis“. N-7 

10.30 „Mikė“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „ Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Greitis“. N-7 
0.20 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.20 „Rezidentai“. N-7
1.45 „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 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 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 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 Gyvenimas. 
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“. N-7
19.15 Klausimėlis.lt. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 
22.15 Auksinis protas. 
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“. N-14
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 2“. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Štolbergas“ 

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
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 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 „Zodiakas“. 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 „Dešimt jardų“. N-7 
0.35 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7 
1.30 „APB“. N-14 
2.20 „Amerikietiška siaubo is-
torija“. N-14
  

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

9.30 „Voratinklis“(k). N-7
10.30 „44-as skyrius“ (k). N-7
11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 „Voratinklis. Numirėlis, 
kuriam pasisekė“. IV dalis“. N-7
20.30 Savaitės kriminalai. N-7
21.00 „Palikti vandenyne“. 
N-7
22.40 „Pekino ekspresas“ (k). 
N-14 
0.45 „Visa menanti“. N-7
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
2.25 „Savas žmogus“ (k). N-7
4.40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7

 programa

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. 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 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“. 

16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kraujas tirštesnis už 
vandenį“. N-7
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7
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 „Midsomerio žmogžudys-
tės II. Keršto karuselė“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
7.00 Bėdų turgus (k).
7.40 Durys atsidaro. Viena is-
torija (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 kal-
ba.
12.10 „Užnuodytas miestas“ 
(k).
13.05 Sacha Song. Dima 
Šavrovas po 20 metų (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 

16.30 Kultūrų kryžkelė. 
17.00 Laba diena, Lietuva (k).
18.30 Atspindžiai. 
19.00 Maistas ir aistros (k).
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21.10 „Devyni mėnesiai gim-
doje. Lemtingi pokyčiai“.
22.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. 
23.05 „Katedra, kurios nebu-
vo“.
23.25 Stambiu planu (k).
23.55 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“. 
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.30 Kultūrų kryžkelė (k).
3.00 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras (k).
4.00 „Katedra, kurios nebuvo“ 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 „Pagalbos skambutis“. 
N-7
13.30 24 valandos (k). N-7
15.20 KK2. N-7
17.00 Info diena. 
21.00 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 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
9.00 Vienam gale kablys. 

9.30 „CSI Majamis“. N-7 
10.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Greitis“. N-7 
0.35 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.55 „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 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 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 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
1.50 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7
10.05 „Komisaras Štolbergas“. 
N-7
11.05 „Aukštuomenės dakta-
ras 1“ (k). N-7
11.50 „Svarbios detalės“ (k). 
12.45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seserys“. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18.30 „Aukštuomenės dakta-
ras 2“. 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! . 
22.30 Trumposios žinios. 
22.35 „Devintasis“. N-7
23.55 Trumposios žinios. 
0.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
0.30 Lietuva mūsų lūpose. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 2“. 
N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Štolbergas“ 
(k). N-7
3.05 „Lietuvos kolumbai“ (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Mūsų legenda - Stasys 
Povilaitis (k).
5.35 Klausimėlis.lt. (k).

 TV
6.40 „Didysis žvejys 2“. 
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“. 
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 penktadienis. N-7 
21.00 „Kruvinas deimantas“. 
N-14
23.55 „Oušeno tryliktukas“. 
N-7
2.10 „Zodiakas“ (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 „Žuviukas Nemo“. N-7
21.20 „Ernis“. N-14
0.00 „Balsas iš ateities“. N-14 
1.35 „Jei pasilikčiau“. N-14
 

6.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7

7.35 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (k). N-7
8.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ (k0.
11.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Savas žmogus“. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7
21.30 „Galva ar uodega“. 
N-14
23.35 „Palikti vandenyne“ (k). 
N-14
1.15 „Visa menanti“. N-7
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(k). N-7
2.45 „Galva ar uodega“ (k). 
N-14

 programa
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“.
7.45 „Akloji“.
8.45 „Būrėja“.
9.45 „Juodieji meilės deiman-
tai“. N-7
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. 
N-7
12.30 „CSI. Niujorkas“ (k). 
N-7
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.

16.05 „Tomas ir Džeris“. 
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
18.00 „Neklausk meilės var-
do“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7
21.00 „Be kaltės“. N-14
22.55 „Protu nesuvokiama“. 
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).
4.10 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kraujas tirštesnis už 
vandenį“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“ (k).
7.05 Tikri vyrai (k).
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
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 kal-
ba.
12.10 „Devyni mėnesiai gim-
doje. Lemtingi pokyčiai“ (k).
13.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras (k).
14.05 Euromaxx (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. 
19.30 „Šlovės dienos“. N-7
20.20 Legendos. 
21.00 „Žalumose“.
21.30 Muzika gyvai. 
23.20 Projektas Pi. (k).
23.55 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
1.25 Durys atsidaro. Viena is-
torija. (k).
1.40 „Šlovės dienos“ (k). N-7
2.25 Stop juosta (k).
2.55 Muzika gyvai (k).
4.45 Legendos (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. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
23.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

7.00 „Pėdsakai“. N-7 
8.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14
9.00 Nuo amato iki verslo. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7 
10.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7
12.30 „Havajai 5.0“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
16.00 „Kaulai“. N-7 
17.00 „Havajai 5.0“. N-7 
18.00 „CSI Majamis“. N-7 
19.00 „Pėdsakai“. N-7 
20.00 „Farai“. N-7 
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „12 galimybių“ N-14
0.50 „Greitis“. N-7 
2.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. N-7
 

6.40 „Krokodilų koledžas“. 
7.20 Nuoga tiesa. N-7
9.20 „Neišsižadėk“. N-7
10.25 „Albanas“. N-7
11.30 „Admirolas“. 
12.35 „Chiromantas“. 
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.
20.30 „Moterų daktaras“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “. N-7
1.15 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
3.10 „Krokodilų koledžas“. 
3.40 „Admirolas“.
4.30 „Merdoko paslaptys“. N-7
5.15 „Neišsižadėk“. N-7
6.05 „Krokodilų koledžas“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Karinės paslaptys. 
6.55 „Tobotai 2“.
7.20 „Tatonka ir mažieji drau-
gai“.
7.35 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Premjera. Mūsų mieste-
liai. Leliūnai. 1 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.
17.30 Žinios 
18.05 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3“. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Edmundui Kučinskui - 
60 metų. 
23.15 Trumposios žinios. 
HD.
23.20 „Popietės su Margerit“. 
N-7
0.40 „Keršto kodeksas“. N-14
2.25 Pasaulio dokumentika 
(k).
3.15 Klausimėlis.lt (k).
3.30 Pasaulio dokumentika 
(k).
4.25 „Džesika Flečer 3“ (k). 
N-7 

 TV
6.30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
6.55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).

7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“. 
7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Pūkuoti ir dantyti“.
11.45 „TKKG ir paslaptinga 
proto mašina“. N-7
14.05 „Miško karys“. N-7
16.05 „Hugo išradimas“.
18.30 Žinios. 
19.30 „Rango“.
21.45 „Tami“. N-14
23.40 „Skaistuolė amerikie-
tė‘. N-14
1.25 „Kruvinas deimantas“ 
(k). N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis žmogus 
- voras“. 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.
10.30 „Moderni šeima“. N-7 
11.00 „Nimės sala“. N-7
12.55 „Avalono mokykla“. 
N-7 
14.45 „Užsispyrusi blondinė“. 
N-7 
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
18.30 TV3 žinios 
19.25 Eurojackpot. Loterija. 
19.30 „Tūkstantis žodžių“. 
N-7 
21.15 „Trys įtemptos dienos“. 
N-14 

0.00 „Senis“. N-14 
2.05 „Ernis“. N-14 

6.45 Amerikietiškos imtynės 
(k). N-7
8.45 Sveikatos ABC televitri-
na. 
9.00 Press ralis 2017.
9.30 Apie žūklę. 
10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.
10.35 „BBC dokumentika“.
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.
22.00 „Trigubas X“. N-7
0.20 „Pragaro vaikis“. N-7
2.35 „Visa menanti“ (k). N-7
4.00 Muzikinė kaukė (k). 

 programa
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 „Neatskleistos Tanzanijos 
paslaptys“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“ (k).
11.55 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
12.25 Merės Berės patieka-
lai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
15.10 „Širdele mano“. N-7

17.10 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“. 
19.05 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.Ir 
tada įsimylėjau“. N-14
23.10 „Begėdis“. N-14
0.15 „Protu nesuvokiama“ (k). 
N-14
2.00 „Be kaltės“ (k). N-14
3.30 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
4.15 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 ki-
taip. 
11.00 Vokalinės studijos „Kivi“ 
20-mečio koncertas.
12.30 „Jaunasis Montalbanas 
2“. N-7
14.15 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas.
15.45 Lietuva mūsų lūpose. 
16.15 Stop juosta.
16.40 ARTS21. 
17.10 Stilius. 
17.50 „Klajojanti Isako 
Babelio žvaigždė“.
18.30 Lotynų muzi-
ka Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.
19.30 Nes man tai rūpi. 
20.15 Tikri vyrai. 
21.00 „Kovinė žuvelė“. N-14
22.30 Banchetto musicale 
2015. 

23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 „Geriausias pasiūlymas“ 
(k). N-14
2.05 „Klajojanti Isako Babelio 
žvaigždė“.
2.45 ARTi (k).
3.00 Anapus čia ir dabar (k).
3.45 IQ presingas (k).
4.30 Stambiu planu (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 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
18.30 Išgyvenk, jei gali (k).
21.30 Yra, kaip yra (k). N-7
23.30 Autopilotas. 
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 lenkty-
nės“. N-7
12.00 „Bearas Gryllsas. 
Išlikimas“. N-7 
13.00 Jokių kliūčių! N-7 
14.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.
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 2“. 
N-14 
1.00 „Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas“. N-7
 

7.25 „Bekraštė Kanada“. 
8.30 „Laukinė Australija“. 
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“. N-7
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 
Šv.Teresės šeimyna. 
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 (3). Kovų 
narvuose turnyras. N-7
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
1.10 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7
3.05 „Bekraštė Kanada“. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. Atsaky-
mas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

(Atkelta iš 5 p.)

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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(Nukelta į 14 p.)

(Atkelta iš 5 p.)

Mano kartos žmonės išgyveno 
2 epochas: sovietinę ir dabartinę, 
nepriklausomos Lietuvos. Džiau-
giuosi, kad tuometinėje mano mo-
kykloje buvo itin mažai ideologijos 
ir pakankamai daug bendražmo-
giškųjų vertybių, pažinimo skie-
pijimo. Mokyklos laikus visuomet 
prisimenu šviesiai. Tai ne tik nos-
talgija jaunystei, bet ir gyvenimo 
pamokos. Gal ne visiems taip yra, 
bet mane mokyklos baigimo ates-
tatas sėkmingai ir nuosekliai vedė 
pasirinktos profesijos link, vėliau - 
gyvenimo bei karjeros keliu.

Mokykla baigta, išleistuvės, sto-
jamieji egzaminai ir aš - Žemės 
ūkio akademijos (dabar Aleksandro 
Stulginskio universitetas) studen-
tas. Turbūt  studijų metai buvo pa-

tys gražiausi, patys šviesiausi. Čia 
formavosi jau suaugusio žmogaus 
charakteris, akademijos dėstyto-
jai sugebėdavo sudominti būsima 
profesija, būsimu darbu. Netrūko ir 
pramogų. Visados į mokslus žiūrė-
jau rimtai: nepraleisdavau paskai-
tų, sėkmingai laikiau egzaminus. 
O apie studentų pramogas daug ži-
noma, daug kalbėta, jos - neatski-
riama to laikotarpio dalis. Krikšty-
nos, šokiai, šėlsmai bendrabutyje, 
na ir, žinoma, „Rambynas“ (Kaune 
žinoma studentų aludė). Bet tai jau 
kita istorija.

1972- 1981
Studijavau, dirbau, vedžiau

1975 metais baigiau Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, įgydamas 

mokslinio agronomo kvalifikaciją. 
Tuomet visi absolventai gaudavo 
paskyrimus 3 metus atidirbti pa-
skirtoje vietoje. Buvau nukreiptas į 
Zarasus. Dar rašydamas diplominį 
darbą, kartą sėdau į autobusą ir va-
žiavau apsidairyti, kur teks gyven-
ti. Viešpatie mano, pro autobuso 
langą pamačiau kalnus, pakalnes, 
vingiuotą kelią, ežerą šalia ežero, 
miškus... Negalėjau patikėti, jog 
visa tai Lietuvoj, negalėjau patikė-
ti, kad tose kalvelėse kažką reikės 
užauginti.

Ir štai aš „Aukštaičių krašto“ 
kolūkio (centras-Salako miestelis) 
vyriausiasis agronomas. Kabinetas  
malkom kūrenamoje kolūkio kon-
toroje, 8-vietis „gaziukas“ ir kam-
bariukas pas greitakalbę ir visad 
geros nuotaikos septyniasdešimt-
metę Teresiutę. Labai gerai sutarė-
me, vadino ji mane agronomėliu, 
kartais vėlai grįžęs rasdavau po 
pagalve į laikraščius susuktą dube-
nėlį dar šiltų blynų. O jau žinojo... 
Viską. Apie kiekvieną salakoną 
valandų valandas galėjo pasakot, 
patardavo, kurį mechanizatorių už 
išgėrimą reikia bausti, o kurio „ne-
rušiot, biesas nematė, jis kažką Vil-
niuje pažįsta“, o  išsiruošęs į šokius 
gaudavau išsamią instrukciją, kuri 
pana man per prasta, o kuri „bai-

ka“... Gerai, kad apie agronomijos 
dalykus neką teišmanė. Va merui 
toks patarėjas (šypsosi). Aplanky-
davau aš ją ir jau negyvendamas 
Salake. Darbo kolūkyje netrūko: 
ryte organizuoji pasitarimą su spe-
cialistais, išskirstai techniką, po to 
važiuoji į laukus prižiūrėti darbų. 
Vasaros darbymečio metu grįžti, 
kai jau pradeda temti ir kombainai 
negali dirbti. Darbymečiu nuolat 
triūsė talkininkai. Salako vidurinės 
mokyklos moksleivei Gražinai, bū-
simai „Anykštos“ redaktorei,  kar-
tu su klasiokais teko rinkti antra-
eilį prie Napaleono akmens. Man 
vadovaujant, pabrėžiu (juokiasi).  
Antraeilis- tai bulvių rinkimas po 
pagrindinio kasimo, lauką 1-2 kar-
tus nuakėjus - mokslinio agrono-
mo komentaras...). Netrūko darbo 
ir kontoroje: sėjomainų rengimas, 
tręšimo, finansinių-ūkinių planų 
sudarymas, rezultatų bei darbų 
aptarimai. Dar vienas itin svarbus 
darbas gulė ant jauno agronomėlio 
pečių - tai kova su traktorininkų 
girtavimu. Va čia tai gražu buvo. 
Nuvažiuoju į lauką, o ten girtas 
traktorininkas šieną presuoja. Aš 
jam: „Gesink traktorių ir lipk lau-
kan“, o jis man bumbt į nosį. Ban-
džiau  pasiskųst, bet, pasirodo, tą 
šieną jis presavo pirmininko kar-
vei. Negi su šefu pyksies, o ir nosis 
greit užgijo (juokiasi). Labai trūko 
mechanizatorių, todėl išvarius kokį 
girtuoklį, sustodavo darbas. Tad 
teko nuolaidžiauti, auklėti, iš kitur 
atsivilioti ne ką geresnį...

Taip ir plakiausi kaip žuvis ant 
ledo: be atostogų, be išeiginių, be 
šansų vasarą kur nors išvažiuoti, ką 
nors aplankyti. Betgi jaunystė, en-
tuziazmas, noras parodyti, kad gali, 
viską nugali. O jau Salako apylin-
kių grožis: Luodžio ežeras, netoli 
Šventasis, kalnai, pakalnės, miškų 
masyvai, žuvys, grybai, uogos...

Po keturių tokių aktyvių ir dar-
bingų metų didelis Zarasų virši-
ninkas įsisodina mane į mašiną ir 
pakeliui paaiškina, kad valdžia pa-
tenkinta mano darbu ir nutarė „pa-
daryti“ mane kolūkio pirmininku. 
Taigi, Smalvos -  nauja mano, 27 
metų vyruko ir jauniausio rajone 
kolūkio pirmininko, darbo vieta. 
Gamtos grožis vėlgi neapsakomas, 
darbas dar labiau sekinantis, o no-
rai laisviau pasijusti, labiau save 
realizuoti išlieka.

Dar Salake dirbant, šokiuose pa-
mačiau jauną dailią lietuvaitę mo-
kytoją, kurią pašokdinęs Vajasiškio 
kultūros namuose daugiau jos nepa-
leidau nei iš akių, nei iš rankų. Su-
situokėme Antazavės bažnyčioje ir 
ilgai ir laimingai gyvenam... Bet tai 
jau kita istorija. Užauginom sūnų. 

Betgi svajonė gyventi Anykš-
čiuose niekuomet mūsų neapleido 
ir po kelių ilgų pokalbių pas pir-
muosius Zarasų valdžios asmenis 
pagaliau tapom laisvi.

1982- 1991
Darbas, karjeros vingiai, ne-

priklausomybė

Tai didelių politinių, visuo-
meninių bei asmeninių pokyčių 
laikotarpis. Pašokinėjęs per kelis 
karjeros laiptelius, atsidūriau savi-
valdybėje. 1987 metų birželio mė-
nesį rajono Taryba išrinko mane 
Vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoju, o 1990 metais - rajo-
no valdytojo pavaduotoju.  Man tai 
buvo visiškai nauja, su žemės ūkiu 
nesusijusi sritis. Pagal pareigas rū-
pinausi rajono švietimu, socialine 
apsauga, medicininiu aptarnavi-
mu, visuomenine veikla ir, žinoma, 
kultūra. Reikėjo daug pastangų ir 
mokymosi, kad įsijungčiau į šias 
veiklas ir galėčiau greitai ir efek-
tyviai spręsti iškilusias problemas, 
su nauja kokybe įvertinti ir dorotis 
su naujais iššūkiais. O svarbiausia 
- mokėti identifikuoti gyventojų 
lūkesčius, juk tuo metu rajono sa-
vivaldybė buvo tiesiog užversta 
pasiūlymais, prašymais, reikalavi-
mais. Labai šviesiai prisimenu ra-
jono vadovus Albertą Budavičių ir 
Algimantą Dačiulį, su kurias teko 
kasdien bendrauti ir dirbti. Tai di-
delio intelekto, labai demokratiški, 
turintys strateginį mąstymą žmo-
nės. Jų prioritetas visuomet buvo 
žmonių interesai ir gerovė.

Po metų – Sąjūdis, dar po pusan-
trų - Lietuvoje atkurta nepriklauso-
mybė. Tai išties didelės euforijos, 
vilčių, svajonių išsipildymo ir dar 
didesnės veiklos metas. Visa gal-
va pasinėriau į darbus. Juk reikėjo 
perkainoti vertybes, dideliais tem-
pais atlikti Nepriklausomos Lietu-
vos Vyriausybės iškeltus uždavi-
nius praktiškai visuose gyvenimo 
srityse.

Su Tarybos pirmininku Antanu Gražiu sutinkame svečius iš Latvijos Madonos rajono. Apie 
1992 metus.

Renginys, skirtas pagerbti paminklo vyskupui ir poetui Antanui Baranauskui kūrėjus ir autorius: skulptorių 
Arūną Sakalauską ir architektą Ričardą Krikštopaitį. Šampanas už indėlį Anykščiams. 1992 metai.

(Atkelta iš 5 p.)

Po sūnaus Almanto pirmos komunijos prie šv. Mato bažnyčios.

Juozas Ratautas: bėgte per gyvenimą
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Praėjo laikai, kada televizijos tin-
klelis diktavo ir dienos rutiną – už-
baigti dienos darbų jau nebereikia 
iki vakaro žinių ar Lietuvos krep-
šinio rinktinės rungtynių pradžios. 
Apie 200 tūkstančių šeimų visoje 
Lietuvoje su išmaniąja „Telia“ 
televizija televizorių žiūri kitaip: 
mėgstamas laidas, filmus, žinias ar 
koncertus jie gali įsirašyti, atsisuk-
ti nuo pradžių ar prasukti matytas 
vietas jiems patogiu metu. 

Vis dėlto ne visi žino, kad išma-

Geras kinas sugrįžta į Anykščius su „Telia“
Kada paskutinį kartą matėte filmą, kuris prajuokino, sujaudi-

no iki ašarų, kuriuo mintyse gyvenote kelias dienas, apie jį pa-
sakojote draugams, giminėms ir kaimynams? Gero kino yra ir 
jis atkeliauja į Anykščius. „Kino karavanas“ kartu su išmaniuoju 
partneriu „Telia“ liepos 20 d. į miestą atveža nemokamus „Kino 
pavasario“ filmus, o išmanioji „Telia“ televizija kokybišką kiną 
namuose rodo ištisus metus.     

niosios televizijos videonuomoje 
galima rasti filmus, kuriais dar vi-
sai neseniai mėgavosi tik didžiųjų 
kino salių žiūrovai.

„Kinas gimė ir tebegyvuoja 
didžiuosiuose ekranuose, tačiau 
filmų festivaliai trunka neilgai, o 
kokybiški ir legaliai prieinami fil-
mai reikalingi visą laiką. Todėl su 
išmaniąja „Telia“ televizija kvie-
čiame rengti kino seansus namuo-
se. Pasikvieskite prie televizoriaus 
kaimynus, draugus, gimines ir už 

vieno kino bilieto kainą visi kar-
tu žiūrėkite ką tik kino teatruose 
rodytus naujausius Holivudo arba 
išskirtinius Europos kino festivalių 
filmus“, – sako Norbertas Žioba, 
„Telia“ privačių klientų vadovas. 

Gero kino mėgėjai išmaniosios 
„Telia“ televizijos videonuomoje 
ras visko – nuo animacijos ar do-
kumentikos iki nišinių kino autorių 
darbų. Tikriesiems kino gurma-
nams, kurie pavasarį nespėjo apsi-
lankyti didžiausiame Lietuvos kino 
festivalyje „Kino pavasaris“, patiks 
ir išskirtinai „Telia“ išmaniosios te-
levizijos videonuomoje pristatomi 
žiūroviškiausi šio festivalio filmai.

Be to, užsisakę „Kino klubo“ pa-
slaugą, už mėnesio mokestį galės 
žiūrėti filmus bei serialus iš rinktinio, 
nuolat atnaujinamo sąrašo, kuriame – 
daugiau nei 200 pavadinimų.

Kartu su „Kino karavano“ sean-
sais į Anykščius atkeliauja ir pui-
ki galimybė 30 dienų nemokamai 
savo namuose išbandyti išmaniąją 

„Telia“ televiziją. Ją užsisakyti 
galite užsukę į artimiausią „Telia“ 
saloną, internetu svetainėje telia.lt 
arba paskambinę telefonu 1817.

Simboliška, bet būtent margaspal-
vių gėlių ryšulėlį iš 138 žiedų (tiek 
abiturientų šiemet gavo brandos 
atestatus) gimnazijos direktorei Re-
ginai Drūsienei priminė ši laida. 

Anykščių meras Kęstutis Tubis, 
sveikindamas abiturientus ir pa-
gerbdamas geriausiai besimokiu-
sius, išreiškė nerimą dėl stipriosios 

Jono Biliūno gimnazija išleido 
XXI abiturientų laidą
Lietingą liepos 13 - osios vakarą Jono Biliūno gimnazija atsi-

sveikino su dar viena mokinių laida. Gausus sveikintojų būrys 
netilpo gimnazijos aktų salėje ir margų puokščių jūra nusidriekė 
net iki pirmojo aukšto fojė. 

lyties atstovų, mat padėkos raštus 
gavo tik merginos: Gabija Mati-
jaškaitė, Vismantė Slavinskaitė, 
Viktorija Paškauskaitė ir Kamilė 
Laskauskaitė. Kunigas Nerijus 
Papirtis vylėsi, kad ši XXI a. laida 
grįš skleisti įnovatyvumo į gimtą-
jį kraštą, o Seimo narys Antanas 
Baura džiaugėsi mokinių sėkme 

baigti būtent Jono Biliūno gimna-
ziją, kuriai jis neslepė sentimentų. 

Abiturientus sveikino ir rudenį jų 
vietą užimsiantys trečiokai gimnazistai: 
Paulius Raškevičius  ir Konradas Mika-
lauskas skambino pianinu, šoko gimna-
zijos šokių kolektyvas „Upela“ .

Po sveikinimo kalbų ir pasiro-
dymų į aktų salę iškilmingai įneš-
ti atestatai, o abiturientai pradėjo 
skaičiuoti minutes iki to laukto mo-
mento, kada jų rankose atsidurs do-
kumentas, patvirtinantis, jog jų 12 – 
os metų darbas nebuvo bergždžias. 

Pirmoji į sceną lipo IV a. kl., ly-
dima auklėtojos  Jūratės Vanagie-
nės, vėliau IV b - auklėtoja Violeta 
Neniškienė, IV c -  auklėtoja Vida 
Bagdžiūnienė, IV d – auklėtoja 
Aušra Jurkėnienė, IV e – auklėtoja 
Stanislava Makauskienė ir IV f – 
auklėtoja Eglė Rudokienė. Auklė-
tojos gyrė savo vaikus ir neslėpė 
liūdesio, jog tenka su jais išsiskirti, 
tačiau linkėjo didžiausios sėkmės 
tolimesniame gyvenimo kelyje.

Scenoje akį traukė merginos, 
nestokojusios išmonės renkantis 
suknelių fasonus ir, turbūt, visos 
paletės spalvas, bei vaikinai, ža-
vintys klasikiniu stiliumi, kartais 
paryškintu dailia peteliške. Tačiau 
dailiausias abiturientų aksesuaras 

buvo jų šypsenos ir gražios, už 
mokyklos durų laukiančios ateities 
nuojauta.

Žodį suteikus abiturientams prie 
pakylos stojo Gabrielė Čypaitė, 
kuri dėkojo mokyklos direktorės 
pavaduotojai Zitai Mažvilienei už 
gailestingumą sudarant pamokų 
tvarkaraščius ir gyvybiškai svar-
bius „langus“, pačiai mokyklos di-
rektorei Reginai Drūsienei už be-

Brigita RAMAnAUskAiTĖ

galinį rūpestį tiek dėl neužsivilkto 
švarko, tiek dėl praleistų pamokų.

Žodį tarę tėvai - Ridita Tveritne-
vienė ir Darius Čypas - mokyklą ly-
gino su duonos kepykla: tiek tėvų, 
tiek mokytojų triūsas svarbus norint 
iškeptį tą gerą duonos kepaliuką.

Po visų padėkų ir liaupsių vieni – 
braukdami ašaras, kiti – neslėpdami 
šypsenų, tėvai, abiturientai ir auklėtojos 
tęsė išleistuvių šventę Taujėnų dvare.

Daugelis merginų šventei rinkosi pastelinių spalvų sukneles. 
Atestato eina atsiimti Simona Bužinskaitė. Išleistuvėms abiturientai rinkosi modernų stilių. Nuotraukoje 

Mykolas Pesliakas ir Erika Jančiūraitė.

Simona Cimbalistaitė ir Martynas Jurkėnas savo dainą skyrė 
mokytojams.

Autorės nuotr.
IV c ir jų auklėtoja Vida Bagdžiūnienė.
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(Atkelta iš 1 p.)

Aukščiausią įvertinimą – 100 balų 
- iš anglų kalbos egzamino, kurį vi-
same rajone laikė 158 abiturientai, 
šiemet gavo J. Biliūno gimnazijos 
abiturientės Kamilė Laskauskaitė ir 
Viktorija Paškauskaitė. Abiejų mer-
ginų anglų kalbos mokytojas buvo 
Andrius Vitkūnas. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
„šimtukais“ gali džiaugtis tos pačios 
gimnazijos abiturientės Vismantė 
Slavinskatė ir Gabija Matijaškaitė 
(mokytoja Dalia Andriuškevičienė). 
G. Matijaškaitė maksimalų įverti-
nimą gavo ir iš matematikos, kurią 
jai dėstė mokytoja Jūratė Vanagienė. 
Abu šiuos egzaminus laikė po 136 
abiturientus. 

Dar vienas „šimtukas“ priklau-
so J. Biliūno gimnazijos Kavarsko 
vidurinio ugdymo skyriaus abituri-
entui Mindaugui Balamutui, kuris 
geriausiai išlaikė informacinių tech-
nologijų egzaminą (mokytoja Loreta 
Daugėlienė).

J. Biliūno gimnazijos direkto-
rė Regina Drūsienė sako, jog savo 
mokinių egzaminų rezultatais yra 
patenkinta, ir abiturientai jos lūkes-
čius pateisino. Praėjusiais metais 

Daugiausiai „šimtukų“ Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje Agnė liUBeRTAiTĖ

Šiemet Anykščių rajono gimnazijas baigia 210 abiturientų. Na-
cionaliniam egzaminų centrui (NEC) paskelbus visų valstybinių 
brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, kad šių metų laidoje yra 
penki „šimtukininkai“ ir šeši „šimtukai“.

Vienos abiturientės iš Jono Biliūno gimnazijos žinios buvo įver-
tintos dviem „šimtukais“. Gabija Matijaškaitė „šimtukus“ gavo 
iš lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų.

Anykščių rajone „šimtukų“ buvo 
dviem mažiau, 100 balų gavo keturi 
abiturientai.

Savo šviežiais įspūdžiais apie 
valstybinių egzaminų rezultatus pa-
sidalinti ir apie ateities planus papa-
sakoti sutiko patys abiturientai, ne-
trukus užversiantys savo mokyklos 
duris. Galima pastebėti, jog šių metų 
brandos egzaminai būsimųjų stu-
dentų per daug neišgąsdino, o kal-
binti abiturientai sako norintys likti 
Lietuvoje, tačiau idėjos studijuoti 
užsienyje nenuvertina.

J. Biliūno gimnazijos abiturientė 
Simona Cimbalistaitė teigia, kad jai 
egzaminai pasirodė sunkūs. Nors 
mergina tikina daug mokiusis, vis 
dėlto pripažįsta, jog tai yra sėkmės 
dalykas - arba pasiseka, arba ne. 
Geriausiai ji išlaikė anglų kalbos eg-
zaminą, o lietuvių kalbos rezultatu 
Simona liko nusivylusi. Abiturientė 
sako mąstanti apie lietuvių filologiją, 
anglų filologiją ir psichologiją, bet 
širdis labiausiai linksta prie psicholo-
gijos. Mergina renkasi tarp Vilniaus 
ir Kauno, nors sako norėjusi vykti į 
užsienį, tačiau per vėlai apie tai susi-
mąstė. „Lietuva vilioja pasilikti – čia 

draugai, šeima, matau neblogų pers-
pektyvų. Bakalauro mano sričiai ne-
užteks, todėl turėsiu įgyti ir magistro 
laipsnį. Kiek pavyks, priklausys tik 
nuo manęs“, - sako S. Cimbalistaitė.

Dar viena tos pačios gimnazijos 
abiturientė Viktorija Paškauskaitė 
kalba, kad jai geriausiai pavyko iš-
laikyti anglų kalbos egzaminą, o štai 
lietuvių kalbos egzamino rezultatai 
nuvylė. Gimtinėje liekanti mergi-
na sako dar nenusprendusi, į kokią 
specialybę stos, tačiau labiausiai ją 
domina socialiniai mokslai. „Tačiau 
nesmerkiu išvykstančių, manau, kad 
studijos užsienyje yra geras pasirin-
kimas. Jei Lietuvoje pavyksta gauti 
valstybės finansuojamą vietą, mo-
kytis yra pigiau, o ir gimtinėje būti 
drąsiau – čia visada būsi savas“, - įsi-
tikinusi V. Paškauskaitė.

Buvęs J. Biliūno gimnazijos pre-
zidentas, abiturientas Kristijonas 

Valančiūnas sako, kad šių metų eg-
zaminai jam sekėsi geriau, nei jis 
tikėjosi. Vaikino užduotys nenuvylė 
ir nenustebino: „Įvertinimai labai 
teisingi, atitinkantys mano turimas 
žinias“, - sutinka Kristijonas. Gim-
nazijos prezidento pareigas ėjęs abi-
turientas ketina Vilniaus universitete 
studijuoti taikomąją chemiją.

Tą pačią gimnaziją baigianti Vis-
mantė Slavinskaitė pasakoja, kad šių 
metų brandos egzaminai ją nustebi-
no: „Būtent tie, dėl kurių mažiausiai 
jaudinausi, buvo gana sunkūs, o tie, 
dėl kurių labiausiai skaudėjo galvą, 
buvo lengvai įveikiami.“ Tačiau 
abiturientė sako, kad egzaminai jai 
praėjo sklandžiai, o gimtosios lie-
tuvių kalbos egzaminas jai pasisekė 
geriausiai – Vismantė gali didžiuo-
tis maksimaliu įvertinimu. „Visais 
egzaminų rezultatais esu patenkin-
ta, neteko nusivilti nė vienu, nors 

ir kiekvienas giliai širdyje vis tiek 
trokštame kuo geresnio rezultato“, 
- mąsto Vismantė, kuri sako labai 
norinti įstoti į farmacijos arba bio-
chemijos specialybę. Abiturientė 
planuoja likti Lietuvoje ir mokslus 
tęsti sostinėje. „Nevykstu studijuoti 
į užsienį, nes, mano manymu, čia 
mes taip pat turime daug galimy-
bių. Be to, nesinori vykti taip toli 
nuo gimtųjų namų“, - sako V. Sla-
vinskaitė.

Anykščių rajono savivaldybės 
švietimo skyriaus vyriausioji speci-
alistė Nijolė Pranckevičienė pateikia 
duomenis, jog 2016-aisiais Anykščių 
rajone brandos atestatus gavo 203 
abiturientai. Studijas užsienyje pasi-
rinko 5 abiturientai, dar 7 pasirinko 
po mokyklos atlikti karinę tarnybą. 
Universitetuose mokslus tęsia 75, 
kolegijose 46, profesinėse mokyklo-
se - 36 abiturientai.

Du „šimtukus“ gavusi Gabija Matijaškaitė lankė „Anykštos“ re-
dakcijos „Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę“.

Simona Cimbalistaitė sako, kad egzaminai jai 
buvo sunkūs.

Viktorija Paškauskaitė labiausiai džiaugiasi 
dėl anglų kalbos egzamino rezultatų.

Kristijono Valančiūno egzaminų rezultatai 
nenuvylė.

Vismantė Slavinskaitė gali džiaugtis lietuvių 
kalbos „šimtuku“.

„Devilstone“ pristato ir meni-
nę programą. Lankytojų dėmesio 
ypač sulaukė unikalaus britų meni-
ninko Steveno Vincento Mitchello 
darbų paroda. Magiškojo realiz-
mo, fantastikos ir eksperimenti-
nio meno atstovas pristato darbus 
iš pastarųjų metų personalinių bei 
tarptautinių parodų.

Festivalyje „Devilstone“ – 12 kontrolierių iš savivaldybės
Anykščių rajono policijos ko-

misariatas specialių priemonių 
per savaitgalį vyksiantį „De-
vilstone“ festivalį neplanuoja 
ir užtikrindamas viešąją tvarką 
žada išsiversti su vietinėmis pa-
jėgomis. Pirmoji festivalio die-
na praėjo ramiai – policijos įvy-
kių suvestinėse neužregistruota 
nė vieno su festivaliu susijusio 

įvykio.
Kur kas daugiau dėmesio nei 

policija festivaliui „Devilstone“ 
pasiruošusi skirti Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija, 
už rajono biudžeto pinigus parė-
musi jį 5000 Eur. Renginį nemo-
kamai galės stebėti 12 asmenų iš 
savivaldybės. Tiesa, savivaldy-
bės administracija tikina, kad jie 

į festivalį eina ne linksmintis, o 
dirbti – tikrinti, kaip užtikrinamas 
dalyvių saugumas, ar tinkamas 
automobilių parkavimas, infor-
macijos sklaida, prekybos vietos. 
„Anykštos“ paprašyta įvardinti 
konkrečias tikrintojų pavardes, 
savivaldybės administracija tai 
padaryti atsisakė ir tik paaiškino, 
kad tarp 12-kos nemokamai festi-

valyje dalyvausiančių asmenų bus 
rajono vadovai.

Anykščių rajono gyventojams 
su nuolaida keturių dienų bilietas 
į festivalį „Devilstone“ kainuoja 
33 Eur, o įprastinė bilieto kaina 
festivalio metu – 65 Eur. Šiemet 
tikimasi, kad festivalyje dalyvaus 
apie 6000 alternatyvios muzkos 
mylėtojų.
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įvairūs
Išnuomojamos komercinės patal-

pos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313, 
(8-602) 46826.

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

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Nusišienauti 15 ha pievų, Anykščių 
raj. Kurklių 1 km.

Tel. (8-674) 45714.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 (bu-
vęs buitinis), 

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

Paslaugos

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

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

Jums reikia nustatyti statybos kainą, 
surasti profesionalius statybininkus, 
reikalingas techninis prižiūrėtojas- 
kreipkitės. Mes Jums padėsime. 

Tel.(8-686) 48305.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius 2017 m. liepos mėn. 24 d. 9:30 val atliks skly-
po kadastrinis Nr. 3454/0002:185 registruoto Loretos Mažeikienės 
vardu Vikonių kaime Anykščių sen., Anykščių raj. kadastrinius ma-
tavimus. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 
3454/0002:189 savininką Vitalijų Aladiną ar jo įgaliotus asmenis dėl 
ribų suderinimo. Kontaktai informacijai: J.Biliūno 28-2 Anykščiai, 
tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 626 36379 el. p. zita.dikciene@vzf.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos 
ir geodezijos skyrius 2017-07-04 d. atliko sklypo projektinis Nr. 
928-1 Rubikių kaime, Anykščių sen., Anykščių raj. kadastrinius ma-
tavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 
3416/0005:368 savininkų Kazio Pasmokio ir Aldonos Pasmokienės 
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. Pretenzijas ir pasiūly-
mus galima pareikšti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje adresu: 
Ateities 18A Ignalina, 
tel.: 8 386 52167,  el. p. alma.rukiene@vzf.lt

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

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

Tel. (8-609) 68720.

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

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.

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

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

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

APDAILOS 
DARBAI.

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

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

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

Medinių namų dažymas bei kiti sta-
tybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Skardinė stogo danga tiesiai iš ga-
mintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

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

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

Montuoja katilines, kaminus, van-
dentiekį, kanalizaciją. Atlieka visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-695) 77442.

Dengia stogus ir juos renovuoja. 
Neria medinius karkasus, montuoja 
gipso - kartono plokštes. Stogo dan-
ga gamintojo kainomis.

Tel. (8-679) 57533.

UAB „Ekorema“ šiltina sienas, sto-
gus ir grindis ekovata –  sausuoju ir 
šlapiuoju būdu. Užpildo oro tarpus. 

tel. (8-640) 40002.
UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir 
papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. liepos 20 d. 17 val. 

Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis tele-
fonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauna miškus, griovius, apleistas 
sodybas, žolę, šakas išsiveža. 

Tel. (8-600) 01199. 

Kelmų, krūmų, apleistų pievų freza-
vimas. 

Tel. (8-607) 69942. 

Smulkina žolę: Anykščių raj., 
Skiemonių sen., Katlėrių sen., 
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos raj., 
Leliūnuose. 

Tel. (8-630) 10200.

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

(Atkelta iš 11 p.)
Kartu su kultūrininkais ir akty-

viais visuomenininkais pradėjo-
me kurti naujas kultūros vystymo 
gaires, atstatinėti nugriautus pa-
minklus, ženklinti žuvusių par-
tizanų vietas, naujai organizuoti 
kultūrinius bei žymių anykštėnų 
atminimo įamžinimo renginius. 
Taip gimė iki šių laikų svarbūs 
paminklai: Tremtinių kryžius prie 
senųjų kapinių, paminklas poetui 
ir vyskupui Antanui Baranauskui 
Vyskupo skvere, paženklintas Jono 
Biliūno kelias koplytstulpiais, at-
minimo ženklais įamžintos Kons-
tantino Sirvydo, Stepo Zabarsko, 
Stepono Kairio gimtinės. 

Ėmiausi iniciatyvos sukurti 

Anykščių miesto herbą, vėliavą, 
organizuotai dalyvauti pirmojoje 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje, 
sukviesti po pasaulį išsibarsčiu-
sius anykštėnus į suvažiavimą. 
Tai tik dalis darbų, kuriuos kartu 
su bendraminčiais, savivaldybės 
vadovais atlikome per trumpą 
laiką, jais ir šiandien didžiuojuos. 
Tame kontekste negaliu nepami-
nėti tuometinio A. Baranausko ir 
A. Vienuolio- Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktoriaus 
Vytauto Balčiūno indėlio. Jis 
buvo tiek mums, kultūros dar-
buotojams, tiek rajono Tarybai 
tikras idėjų generatorius. Jo dėka 
Anykščiuose daug sugalvota ir 
įgyvendinta.

Prisimenant tą laikotarpį, nega-
liu nepaminėti tų 1991 metų sau-
sio dienų, kai vykome ginti parla-
mento, televizijos bokšto. Ėmiausi 
organizuoti autobusus ir kartu su 
kitais anykštėnais nakčiai vykome 
į Vilnių.

Minios žmonių, laužai, barika-
dos, ant virbų pamauti sovietiniai 
kariniai ir partiniai bilietai, Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio naktinė kal-
ba per langą bei jo raginimas ne-
siskirstyti ir ginti laisvę – visa tai 
ilgam išliks atminty.

1992- 2001
Stažuotės Vokietijoje, sportinė 

veikla, Sodra

Atkūrus Lietuvoje nepriklauso-
mybę atsivėrė galimybės plačiau 
bendrauti su pasauliu. Neblogai mo-
kėdamas vokiečių kalbą laimėjau 
konkursus 1994 metais stažuotei į 
Germersheimo (Vokietija) savival-
dybę ir 1995 metais į Schneverdin-
geno gamtos apsaugos akademiją. 
Stažuočių  metu ne tik pasisėmiau 
patirties, bet ir rajono ligoninei pa-
rūpinau medicininės įrangos, funk-
cinių lovų bei čiužinių.

1995 metais rinkimuose į rajo-
no Tarybą žmonės pasirinko kon-
servatorių atstovus. Rajono meras 
kartu su Tarybos dauguma paskyrė 
naujus savivaldybės vadovus.

Atėjo naujas etapas mano gy-
venime. Laimėjęs konkursą tapau 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos ( Sodra) Anykščių 

skyriaus vadovu.
Negaliu nepaminėti mano po-

mėgio aktyviai fizinei veiklai, 
bėgimui. Beveik 20 metų daly-
vavau daugelyje organizuojamų 
masinių bėgimų Lietuvoje ir už-
sienyje. Naujametiniai bėgimai, 
bėgimai Sausio 13-jai atminti, 
proginiai – rajonuose ir pas mus, 
įspūdingi – užsienyje. Įsimintina 
1992 metais kelionė į Austrijos 
sostinę Vieną dalyvauti pavasari-
niame maratone. Kartu su sporto 
vadovais organizavome didelį 
būrį, pilną autobusą bėgikų iš 
visos Lietuvos, tačiau bėgome... 
tik 8-iese. Mat tais laikais buvo 
įprasta komercijos tikslu Len-
kijoje parduoti alkoholį. Ne vi-
siems jį pavyko realizuoti, nes tu-
rėjom mažai laiko, tad negi veši 
atgal... Vienas žymus Lietuvos 
bėgikas davė man savo sportinius 
„triusikus“ ir paragino: „Juozai, 
tavo forma gera, tu bėk, o aš biš-
kį pasnausiu“. Bėgome Vienos 
gatvėmis gal dešimt tūkstančių 
bėgikų iš viso pasaulio. Didelis 
būrys, vienas šalia kito, vieną 
lenki, kitas lenkia tave. Ant kie-
kvieno kampo linksmina įvairūs 
pasirodymai, cirko artistai, persi-
rengėliai, orkestrai... Įspūdinga ir 
gražu. Bėgimo liga iki šiol tebe-
sergu. Bet tai jau kita istorija.

2002- 2016
Sodra Sodra Sodra

Tai 20 metų laikotarpis, kada 
visas pasinėriau į įstaigos veiklą, 

Juozas Ratautas: bėgte per gyvenimą
rūpesčius, į savo kolegų aptar-
naujamus žmones. Bendravimas 
su žmonėmis man visados patiko, 
todėl Sodroje vėl atradau save. 

Sodra - institucija, kurios vei-
kla aiškiai apibrėžta ir regla-
mentuota įstatymais, norminiais 
aktais. Vienu svarbiausių užda-
vinių savo darbe laikiau kultū-
ringą, dėmesingą ir kvalifikuo-
tą klientų aptarnavimą, taip pat 
kad būtų teisingai apskaičiuotos 
ir laiku išmokėtos pensijos, pa-
šalpos ir kompensacijos. Tam 
nuolat orientavau savo kolekty-
vo žmones. Darbas Sodroje vyko 
sklandžiai, bent iki reorganiza-
cijos, nors netrūko ir netikusių 
įstatymų nuostatų vykdymo. Štai 
ateina pagyvenusi moteriškė iš 
Skiemonių ir piktokai sako man: 
„Kodėl jūs man nemokat našlės 
pensijos?“ Sakau: „Tai kad Jūsų 
mergautinė pavardė, gal nebu-
vote ištekėjusi“. „Kokia neteisy-
bė,- išrėžė ji, - mano kaiminka ir 
diedą turėjo, ir dar pinigų gau-
na“. Ir ji absoliučiai teisi. Koks 
skirtumas: turėjo žmogus su-
tuoktinį ar ne - senatvė visiems 
vienoda, o gal ji net sunkesnė tai 
moteriai, kuri neturėjo diedo ir 
todėl neturi vaikų. 

2012 metais Sodroje įvyko dideli 
pokyčiai ir Anykščių skyrius tapo 
Utenos padaliniu. Buvę draugai 
tapo dideliais viršininkais, kuriems 
jau rūpėjo kitos vertybės. Bet tai 
jau visai kita istorija.

-AnYkŠTA

Sodra. Kartais tekdavo klientus priimti gatvėje. Juk vieno arklio 
nepaliksi, o į kabinetą jo nenusivesi. Jei ne Mahometas pas kal-
ną, tai kalnas pas Mahometą.
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EKOLOGIŠKUS DESERTINIUS 
JUODUOSIUS SERBENTUS

iš namų, galima prisiskinti arba imti 
priskintų.

Ūkininkas Albertas Grigaliūnas
Anykščių r., Kavarsko sen., 

Kalnuočių km.
Tel. (8-682) 26966.JAUNOS VIŠTAITĖS! Liepos 20 d. 

(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių 
rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis jau 
kiaušinius pradėjusiomis dėti dėsliosio-
mis vištaitėmis bei spec. lesalais, turė-
sime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 6.55, 
Repšėnuose 7.05, Pienionyse 7.10, 
Janušavoje 7.15, Kavarske 7.20, 
Ažuožeriuose 7.35, N. Elmininkuose 
7.50, Elmininkuose 7.55, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 8.05, Piktagalyje 8.20, 
Andrioniškyje 8.30, Padvarninkuose 
8.35, Didžiuliškėse 8.40, Latavėnuose 
8.45, Troškūnuose 8.50, Vašokėnuose 
9.00, Surdegyje 9.10, Papiliuose 9.20, 
Viešintose 9.35, Kunigiškiuose 14.30, 
Vaitkūnuose 14.35, Svėdasuose (prie 
turgelio) 14.50, Varkujuose 15.05, 
Aknystose 15.10, Debeikiuose 15.15, 
Rubikiuose 15.25, Gečionyse 15.30, 
Mačionyse 15.35, Burbiškyje 15.45, 
Katlėriuose 15.55, Pašiliuose 16.00, 
Skiemonyse 16.10, Kurkliuose 16.25, 
Staškūniškyje 16.35.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r. sav., Domeikių k., 
Šventosios g. - žemės ūkio paskir-
ties 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.

Sodybą vaizdingoje vietoje, ne-
toli Šventosios upės ir Varniškių 
ežero. Debeikių sen., Varkujų km. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-677) 99045.

Gyvuliai

Karvę.
Tel.: (8-615) 10985, 
(8-381) 4-19-83.

Avis.
Tel. (8-381) 45965.

Kuras

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

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

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploataci-
jai arba ardyti. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką. Visoje Lietuvoje. Įvairios 
būklės.

Tel. (8-682) 18972.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūly-
kite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito 
iš karto, sutvarko visus doku-
mentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

„Anykščių vynas“ siūlo dar-
bą kvalifikuotam elektrikui. 

Darbo pobūdis: įrenginių mon-
tavimas, pajungimas, planinė 
profilaktika. 
Kreiptis tel. (8-623) 98166 arba 

el. paštu info@anvynas.lt.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

ŽŪK „DIEVO KARVUTĖ“
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKA
veršelius, 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

Garantuotas darbas valyto-
joms Anglijoje. Kalba nebū-
tina, amžius – iki 65 metų. 
Atlyginimas – nuo 1300 svarų/
mėn. 

Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginti.

Tel. (8-640) 33383.

Nebrangiai beržines, alksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Prasidėjo lietuviškų kuro durpių 
gamybos ir prekybos sezonas. 
Priimami užsakymai.

Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Kita

Plastikinę, stiklo pluošto valtį. 
Išmatavimai 310 - 150 cm. 

Kaina 350 Eur.
Tel. (8-647) 59686.

Traktorius dalimis: MTZ-82, T-40AM, 
JUMZ, T-16, MTZ-50. Kombainus 
NIVA ir JANISEI dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

Bulvių kasamąsias, šienapjoves, 
smulkintuvus, diskinius skutikus, grū-
dų valomąsias, šnėkus, plūgus, kt.

Tel. (8-612) 57075.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

Amiliutė  skaito klasikus, 
kurie rašė apie nepastatytą pilį

oras

11

19

mėnulis
liepos 15 - 17 d. delčia

Vaigaudas, Danguolė, Faustas, 
Marija.

Bonaventūras, Mantas, 
Gerimantė, Henrikas, Rozalija, 
Rožė.

šiandien

liepos 16 d.

liepos 17 d.

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga.

vardadieniai

kalnai kelmuoti,
Pakalnės nuplikę
kas jūsų grožiui
senoviniui tiki
 

kur ta puikybė jūsų pasidėjo
kai Gurklio firma ant mūsų klestėjo
ir mašinėlės visokios
Rėplinėjo.

 Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai
ir tiek mums davei milžinų
ne vieno ir mero galybę matei
kad lipo ant tavo šlaitų.
 

Visa prapuolę
Tik ant lauko pliko
kelios duobelos
Apykreivės liko

Medicinos bankas nuolat ypa-
tingą dėmesį skiria smulkiojo ir 
vidutinio verslo atstovams, su-
darydamas jiems kuo palankes-
nes sąlygas gauti visas bankines 
paslaugas. Medicinos bankas 
Anykščių startuoliams, kurie at-
sidarys sąskaitas šiame banke, 
taikys nulinius pagrindinių ban-
kinių paslaugų tarifus, o daugelį 
operacijų atliks pigiau nei įpras-
ta. Be to, smulkiojo ir vidutinio 
verslo (SVV) įmonėms Medi-
cinos bankas siūlo pasinaudoti 
Valstybės remiamais kreditais 
bei lizingu – Atviro kreditų fon-
do 2 (AKF2) teikiamomis gali-
mybėmis. AKF2 – tai finansinės 
inžinerijos priemonė, finansuo-
jama iš INVEGA fondo lėšų. 
Kartu Medicinos bankas versli-
ninkams siūlo ir kitas bankines 
paslaugas – faktoringą, lizingą 
bei kreditus žemės ūkiui itin pa-
lankiomis sąlygomis.

Medicinos bankas, siekdamas 
patenkinti privačių klientų porei-
kius, operacijas  grynaisiais pini-
gais atlieka visuose padaliniuose. 
Be to, privatūs Medicinos banko 
klientai, atsidarę banko sąskaitą, 

Medicinos bankas Anykščiuose nuo šiol laukia 
klientų ir šeštadieniais

Tuomet, kai didieji bankai Lietuvoje mažina padalinių skaičių, 
kuriuose klientai gali atlikti operacijas grynaisiais pinigais, tuo 
tarpu Medicinos bankas ir toliau teikia paslaugas ir grynaisiais, ir 
negrynaisiais pinigais tiek privatiems asmenims, tiek verslo klien-
tams. Čia patogu ne tik atsidaryti banko sąskaitą, gauti finansa-
vimą, atlikti piniginius pervedimus, bet ir išsikeisti valiutą, padėti 
indėlius ar pasinaudoti kitomis finansinėmis paslaugomis. 

turi galimybę nemokamai išsi-
gryninti net  300 Eur per vieną 
darbo dieną, tai sudaro iki 9 300 
eurų  per mėnesį.

 Čia galima išsiimti grynųjų pi-
nigų arba įmokėti juos į sąskaitą, 
sudaryti įvairias bankinių pas-
laugų sutartis, išsikeisti užsienio 
valiutos grynaisiais ir pavedimu, 
siųsti bei atsiimti tarptautines 
perlaidas, pasikonsultuoti  banko 
paskolų, lizingo sutarčių ir kitais 
rūpimais finansų tvarkymo klau-
simais. 

Anykščių skyriuje klientų pa-
togumui įrengta internetinės 
bankininkystės savitarnos erdvė, 
kur lankytojai  gali atlikti rei-
kiamas bankines operacijas nau-
dodamiesi turima internetinės 
bankininkystės prieiga. Be to,  
rūpindamasis klientų patogumu 
Medicinos banko skyrius dirba ir 
šeštadieniais.

Maloniai laukiame Jūsų Me-
dicinos banko klientų aptar-
navimo skyriuje Anykščiuose, 
adresu Vilniaus g. 22 (prekybos 
centras NORFA). Darbo laikas: 
I-IV 8:30 - 17:15, V 8:30 - 16:00, 
VI 8:30 - 13:15.Medicinos banko klientų aptarnavimo skyrius įsikūręs Anykš-

čiuose, Vilniaus g. 22 (PC NORFA).

Vasara – išties pats gražiausias, švie-
siausias, spalvingiausias metų laikas. 
Žydinčios gėlės, nokstantis derlius ir 
laimikiais džiuginantys miškai ir eže-
rai – visa tai, be abejonės, Jūs fotogra-
fuojate. Kas profesionaliais, kas mėgė-
jiškais, o kas ir mobiliaisiais telefonais 
užfiksuojate nuostabiausias akimirkas, 
vertas, kad jas pamatytų kuo daugiau 

Konkursas „Aš fotografuoju vasarą“
Prieš porą savaičių „Anykštos“ skelbtas konkursas „Aš foto-

grafuoju vasarą“ jau susilaukė nemažai laikraščio ir „Anykštos“ 
interneto portalo skaitytojų nuotraukų. 

Šiandien spausdiname kelias iš keliolikos Dalės BRAŽIONY-
TĖS konkursui atsiųstų nuotraukų apie pirmąjį šių metų derlių. 

žmonių. Tad kviečiame dalyvauti 
konkurse „Aš fotografuoju vasarą“ ir 
nuotraukomis pasidalinti su „Anykš-
tos“ interneto portalo bei laikraščio“ 
Anykšta“ skaitytojais. Būtų smagu, 
jeigu Jūsų nuotraukas lydėtų tekstai 
apie vasariškus nuotykius, didžiausias 
pagautas žuvis, surastus grybus ar neį-
prastų formų ir dydžio užaugintasdar-
žoves bei vaisius... 

Konkursui nuotraukas siųskite į 
„Anykštos“ redakciją, adresu: Fo-
tokonkursui „Aš fotografuoju vasa-
rą“, Vilniaus g. 29, Anykščiai arba 
jonas.j@anyksta.ltiki rugsėjo 20 die-
nos. Įdomiausias nuotraukas spaus-
dinsime laikraščio puslapiuose, o trijų 
geriausių nuotraukų autorius apdova-
nosime trijų mėnesių „Anykštos“ lai-
kraščio prenumerata. Dar du dalyvius 
paskatinsime elektronine „Anykštos“ 
prenumerata.

-AnYkŠTA

anekdotas

Dama ateina pas gydytoją ir 
skundžiasi: 

- Daktare, esu labai susirūpinusi, 
nes imu prarasti atmintį. 

- Kada tai prasidėjo? 
- Kas kada?

***

Eina pagaliukas per mišką. Žiūri, 
ežys eina. Pagaliukas ir sako:

-Negalvojau, kad miške autobu-
sai važinėja.

***

Studentas gydytojui: 
- Daktare, padėkite, aš apsinuo-

dijau! 
- Kaip tai atsitiko? 
- Iš pradžių mes išgėrėm degti-

nės, paskui vyno, tada alaus, o po 
to aš apsinuodijau sausainiu...


