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asmenukė

Festivalio „Devilstone“ organizatoriai 
mina ant to paties grėblio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose rengiamas festivalis „Devilstone“ vėl gali sukelti skandalą. Šią vasarą Dainuvos slėnyje grosiantys lenkai „Behemoth“ garsėja 
konfrontacija su religine bendruomene. Grupė viešame savo pasirodyme yra suplėšiusi Bibliją, dėl ko iki šiol tenka minti teismų slenksčius. 
Paskutinis grupės albumas vadinasi „The Satanist“ ir išduoda priešinimąsi religinėms dogmoms. „Anykštos“ kalbinti dvasininkai sako, kad į 
keliamus skandalus geriausiai yra nekreipti dėmesio bei primena, kokia teisinė atsakomybė yra numatyta už religinės nesantaikos kurstymą.

Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas Saulius Filipa-
vičius mano, kad norint pasiekti vieną ar kitą tikslą, visai 
nebūtina šokiruoti.

Kavarsko šv.Jono Krikštytojo parapijos klebonas dr. Nerijus 
Vyšniauskas mano, kad tik ekspertai turi spręsti, ar festiva-
lyje „Devilstone“ žeidžiami ar ne tikinčiųjų jausmai. 6 psl.

rievės

11 psl.

Knygų rašymą palygino su loterijos bilieto 
pirkimu
„Anykštos“ žurnalistas Vi-

dmantas Šmigelskas iš „Ver-
sus Aureus“ leidyklos parsive-
žė antrąją savo knygą – „Kur 
skraido liūdesio lėktuvai“. Jau 
po pirmosios knygos „Kryptis 
– Rytai“ V. Šmigelskas buvo 
pasikėlęs, reikalavo, kad į 
būtų kreipiamasi tik pagar-
biai – „rašytojau“. O kas da-
bar bus, baisu net pagalvoti. 
Tačiau kol kas jis dar kalba su 
„Anykšta“.  Na, jei dar kalba, 
tai dar kalbiname...

Vidmantas Šmigelskas iš knygų rašymo yra nusprendęs prasi-
gyventi

jono jUneViČiAUs nuotr.

Pranešė, kad Lietuvos žmo-
nių gyvenimo kokybei gerinti 
nuo 2007 iki 2014 metų iš-
leista apie 3,2 milijardo eurų 
investicijų.

Viešai kreipiuosi į valdžią, 
kad tuoj pat nustotų gerinti 
mūsų gyvenimo kokybę. Jau 
nebeįmanoma. 

Jei mums kokybę dar ko-
kiais 3 milijardais pagerins, 
jaučiu kad imsim mirt iš bado. 
Sustokit bent prieš rinkimus. 

linas BiTVinskAs

Pojūtis

Gamyklą statys 
po Seimo  
rinkimų

Bažnyčios durų 
keitimui  
prieštarauja 
kultūros pavel-
do saugotojai

Gražina ŠMIGELSKIENĖ:
„O paprastas žmogus ką? 

Žmogus žmogumi Lietuvoje  
kaip ir Anykščiuose būna tik 
nuo rinkimų kampanijos pra-
džios iki balsavimo apylinkių 
uždarymo. Imtinai.“

Ir herojus, ir  
autoritetas  
gydytojui visą 
gyvenimą buvo 
mama

Susitikimas. Liepos 16 d. (šeš-
tadienį) Storių kaimo žmonės 
rinksis į tradicinį susitikimą. 
Renginys 11 val. prasidės šv. Mi-
šiomis šv. Mato bažnyčioje, 13 
val. susiburs prie koplytstulpio. 
Storiečiai minės 20 metų sukaktį 
savo kraštiečio kunigo - dekano 
Br. Strazdo mirties, pagerbs kitų 
mirusių atminimą.

Paslaugos. UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ įdiegė naujovę – 
mokėtinų mokesčių už suteiktas 
paslaugas dydį galima pasitikrinti 
elektroninėmis priemonėmis.Tai 
galima padaryti bendrovės inter-
neto svetainėje. Užsiregistravus 
sąskaita, pranešimas bus pateikia-
mas elektroniniu paštu arba SMS 
žinute. UAB „Anykščių šiluma“ 
jau kurį laiką internete regis-
truotiems vartotojams tinklapyje 
pateikia visą informaciją apie jų 
šilumos bei karšto vandens suvar-
tojimus, atsiskaitymus. Prasčiau-
siai kol kas elektroniniais kanalais 
su vartotojais bendrauti sekasi 
UAB „Anykščių vandenys“. Tie-
sa, įstaigos interneto svetainėje 
jau ruošiamas elektroninis dekla-
ravimas.

Muzika. Rugpjūčio 18–20 die-
nomis Anykščiuose vyksiančiame 
Nacionaliniame bardų festivalyje 
„Purpurinis vakaras“ skambės ne 
tik lietuviški, tačiau ir ispaniški 
ritmai. Atlikėjos Rocio Ramos ir 
Maria Rozalen iš Ispanijos festi-
valyje žiūrovams pasirodys ke-
liuose jo renginiuose: pradžios 
koncerte miesto Vyskupo skvere 
bei abejuose didžiuosiuose kon-
certuose Dainuvos slėnyje. Atli-
kėjos, kaip ir dažniausiai būdinga 
ispanų tautybės žmonėms, išsi-
skiria emocingumu, aistra, savo 
atlikimu geba uždegti net ir pasy-
viausią žiūrovą.

Nedarbas. Anykščių rajone ne-
darbas siekia 9,6 proc. Lietuvos 
darbo biržos duomenimis, liepos 
1-ąją Utenos apskrityje situacija 
buvo geresnė tik Utenos rajone, 
kur nedarbas – 9,4 proc. Liepos 
1 dieną Utenos teritorinės darbo 
biržos Anykščių skyriuje buvo re-
gistruoti 1457 bedarbiai.
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spektras

Temidės svarstyklės

Gamyklą statys po Seimo rinkimų Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Politikas ir verslininkas Lukas Pakeltis tikisi, kad šių metų 
pabaigoje vadinamajame „Pramonės“ rajone pradės statyti pa-
dangų perdirbimo gamyklą. Pasak verslininko, padangų Anykš-
čiuose niekas nematys, nes jo gamykla bus perdirbimo grandies 
dalimi.

Luko Pakelčio gamykla kainuos 2 mln. 600 tūkst. eurų.

Į L. Pakelčio gamyklą bus veža-
mos jau sumaltos padangos arba 
padangų miltų granulės, jos dar 
kartą perdirbamos, paruošiamos 
kaip žaliava bituminių stogų dangų 
ar tų pačių padangų gamybai.

Pasak L. Pakelčio, šiuo metu vyks-
ta gamyklos ir jos įrangos projek-
tavimo darbai, tvarkomi statyboms 
reikalingi dokumentai, deramasis 
su žaliavos pardavėjais ir produkto 
pirkėjais. Tikslus statybų pradžios 
terminas dar nėra aiškus, bet panašu, 
kad iki spalio 9-osios Seimo rinkimų, 
kuriuose L. Pakeltis kandidatuos, jis 
gamyklos statybų pradėti nesitiki.

Viso gamyklos projekto vertė - 2 
mln. 600 tūkst. eurų. Jau gauta ES 
parama – 900 tūkst. eurų. Pasak L. 
Pakelčio, yra svarstomas variantas 
statant gamyklą pasitelkti ir kitus 
investuotojus. 

Priminsime, kad L. Pakeltis yra 
įmonės „ESSPO“ bendrasavinin-
kis. Šį verslą jis paveldėjo iš anksti 
mirusio tėčio Kęstučio Pakelčio. 
Pagrindinė „ESSPO“ veikla yra 
prekyba cheminėmis medžiago-
mis, įmonė turi sutartis su daugeliu 
vidurio ir rytų Europos oro uostų, 
kuriems parduoda ledą tirpdančias 
chemines medžiagas.

Vagystė. 2016-07-04 apie 7.00 
val. Anykščių rajone buvo įsibrau-
ta į garažą, iš kurio pavogtas trak-
toriukas, žoliapjovė, kiti įrankiai. 
Nuostolis - 3000 eurų. 

Traktorius. 2016-07-04 apie 
8.00 val. iš namo terasos pavogtas 
traktorius-žoliapjovė. Nuostolis - 
1300 eurų.

Pjūklas. 2016-07-05 gautas vy-
riškio pranešimas, kad liepos 2 - 5 
dienomis iš garažo pavogta benzi-

ninis pjūklas, medžio skersavimo 
staklės bei kiti įrankiai. Nuostolis 
- 3000 eurų. 

Apvogė. 2016-06-09 vyriškis, at-
vykęs į jam priklausančią sodybą, pa-
stebėjo, kad iš namo vidaus pavogta 
dujinė viryklė, elektrinis oblius bei 

kiti daiktai. Nuostolis - 380 eurų.
Pistoletas. 2016-07-07 gautas 

vyriškio pranešimas, kad 2016-
07-06 apie 20.00 val. iš automo-
bilio pagrobtas, pareiškėjo vardu 
registruotas dujinis pistoletas. 
Nuostolis - 40 eurų.

Įtampa. Seimo priimtas ir Prezi-
dentės jam grąžintas taisyti Darbo 
kodeksas kelia įtampą tarp val-
dančiųjų socialdemokratų, mat li-
beralaus darbo santykių reformos 
varianto nepalaiko dalis partijos 
viršūnių. Seimo vicepirmininko 
socialdemokrato Gedimino Kirkilo 
teigimu, dėl DK dar laukia karšti 
ginčai. Esą DK rėmėjų ir priešinin-
kų stovyklos Seime - apylygės. 

Raidės. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas nusprendė, 
kad lietuviška asmens tapatybės 
kortelė turi būti išduota su raide 
“w” pavardėje, nes anksčiau ją leis-
ta įrašyti į tos pačios moters santuo-
kos liudijimą. Anksčiau Vilniaus 
miesto apylinkės teismas yra išda-
vęs 5 leidimus nelietuviškas raides 
įrašyti į santuokos ir gimimo liudi-
jimus, nors įstatymai to neleidžia, 

Paveldas. 2003 metais UNESCO 
paskelbė mūsų dainų šventes pasau-
lio žodinio ir nematerialaus kultūros 
paveldo vertybe. Dainų šventės Lie-
tuvoje nuo 2007 metų netgi įteisintos 
Lietuvos Respublikos dainų švenčių 
įstatymu. Šventė yra tai, kad atkur-
ta Valstybė jau aštuntą kartą parodė 
savo dainuojantį, šokantį, iš visos 
Lietuvos į savo sostinę suvažiavu-
sį atžalyną. Dar kartą paliudijusį, 
kad provincijoje nykstant kaimams, 
miesteliams, vienkiemiams tautiš-
kumas neišblėsęs. 

Pareigūnas. Pakruojo rajono 
viešosios policijos skyriaus Preven-
cijos poskyrio vyriausiasis tyrėjas 
32 metų Artūras Asajavičius girtas 
sukėlė eismo įvykį. Antradienį po-
licijai pranešta, kad Radviliškyje, 
Laisvės alėjoje, automobilis “VW 
Passat” atsitrenkė į kitą automobi-
lį, o mašinos vairuotojas, policijos 
pareigūnas, bandė pasišalinti. Nors 
automobiliai neapgadinti, tačiau 
“VW Passat” vairavęs neblaivus 
neuniformuotas pareigūnas sulai-
kytas. Jam nustatytas 2,45 promilės 
girtumas. Dėl pareigūno elgesio 
policijoje pradėtas tarnybinis pati-
krinimas. 

Laivas. Po liepos 6-osios pavaka-
re Nemuno ir Nevėžio upių sankir-
toje įvykusios nelaimės, kai apvirto 
ant seklumos užplaukęs pramoginis 
laivas (katamaranas) ir nuskendo 
46 metų moteris, Kauno apskrities 
VPK pareigūnai pradėjo ikiteismi-
nį tyrimą dėl neatsargaus gyvybės 
atėmimo, pažeidžiant teisės aktų 
nustatytas specialias elgesio sau-
gumo taisykles. Šiuo nusikaltimu 
įtariamas laivą vairavęs 47 metų jo 
savininkas. Iš karto po įvykio sulai-
kytam ir į areštinę uždarytam vyrui 
gresia iki 8 metų nelaisvės. Nelai-
mės metu laivavedys buvo girtas. 

Lietuvis. Orlande (JAV) vyks-
tančio Šiaurės Amerikos Naciona-
linės krepšinio asociacijos (NBA) 
Vasaros lygos turnyro ketvirtosiose 
rungtynėse “Dallas Mavericks” klu-
bas, kuriam atstovauja lietuvis Lai-
monas Chatkevičius, 94:96 (28:29, 
30:27, 17:20, 19:20) pralaimėjo 
“Orlando Blue” ekipai. Antrą kar-
tą šiame turnyre aikštėje pasirodęs 
L. Chatkevičius per 6 min. į krepšį 
nemetė, atliko 1 rezultatyvų perda-
vimą ir 1 kartą prasižengė. “Mave-
ricks” Orlande iškovojo vieną per-
galę ir patyrė tris nesėkmes.

Parengta pagal  
ELTA informacija

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Kavarskietis Juozas Širmenis 
(mokytoja Vilma Kriaučiūnienė) 
matematikos valstybinio egzami-
no gavo šimtuką. Anksčiau skel-
bėme, kad anglų kalbos egzamino 
šimtuką gavo J. Biliūno gimna-
zijos abiturientė Gustė Jakimavi-
čiūtė, o dar 5 šios gimnazijos abi-
turientai, laikę anglų egzaminus 
pagal tarptautinę IELTS  sistemą, 
jau anksčiau buvo įvertinti šimtu-
kais.   

Yra matematikos šimtukas
Gautos penkių valstybinių egzaminų rezultatų suvestinės. Lie-

tuvių kalbos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 5 Anykščių 
rajono abiturientai, anglų kalbos – 1, matematikos – net 19 (13,87 
proc.). Geografijos ir fizikos valstybinius egzaminus išlaikė visi jį 
laikę abiturientai.

Matematikos valstybinio bran-
dos egzamino rezultatai Anykščių 
rajone, o ir visoje Lietuvoje, šie-
met yra kraupoki. Tik 4 Anykščių 
abiturientai (2,92 proc.) surinko 
nuo 86 iki 99 balų, 54 (39,42 proc.) 
gavo 36-85 balus. Net 59 abituri-
entai (43,07 proc.) surinko nuo 16 
iki 35 balų. Lietuvoje matematikos 
egzamino neišlaikė 10,53 procen-
tai abiturientų, o 16-35 balus gavo 
46,4 proc. abiturientų.

Už lietuvių kalbos valstybinį 
brandos egzaminą 8 anykštėnai 
(6,4 proc.) gavo 86-99 balus, 63 
(50,4 proc.) – 36-85 balus, 46 
(39,2 proc.) – 16-35 balus. Pana-
šu, kad anykštėnų rezultatai aukš-
tesni nei šalies vidurkis – Lietu-
voje neišlaikiusių šio egzamino 
gerokai daugiau  (10 proc.). Pro-
centais daugiau mokinių Lietuvo-
je gavo žemąjį balą – nuo 16 iki 
35 (43,41 proc.). Tiesa, didžiųjų 
balų Lietuvos vidurkis aukštesnis 
nei Anykščių rajone. Lietuvoje 
nuo 86 iki 99 balų surinko beveik 
10 proc. abiturientų, o 0,86 proc. 
gavo šimtukus. Anykščiuose lie-
tuvių kalbos valstybinio brandos 
egzamino šimtukų nebuvo

Valstybinio anglų kalbos eg-
zamino 47 (30,13 proc.) rajono 
abiturientų surinko nuo 16 iki 35 
balų, 91 (58,33 proc.) gavo nuo 
36 iki 85 balų, 15 (9,62 proc.) 
– nuo 86 iki 99 balų. Lietuvoje 
beveik 24 procentai abiturientų 
anglų kalbos valstybinį egzaminą 
išlaikė ypač gerai – gavo per 85 
balus.

Fizikos valstybinį egzaminą lai-
kė tik 18 anykštėnų. Tik 2 (11,11 
proc.) surinko iki 35 balų, kiti gavo 
nuo 36 iki 85 balų. 

Visi 72 valstybinį geografijos 
egzaminą laikę Anykščių abituri-
entai taip pat pasaulio nenustebino. 
22 (30,56 proc.) surinko nuo 16 iki 
35 balų, kiti gavo nuo 36 iki 85 
balų. Beje, ir visoje Lietuvoje vos 
12 abiturientų (0,28 proc.) gavo 
valstybinio geografijos egzamino 
šimtukus. 

Kultūros paveldo departamento di-
rektorė D. Varnaitė atkreipė dėmesį, 

Paradinių bažnyčios durų keitimui prieštarauja  
kultūros paveldo saugotojai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščiuose apsilankiusi Kultūros paveldo de-
partamento direktorė Diana Varnaitė sukritikavo Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos  organizuojamą patriotinę akciją „Profesionalaus 
meno kūriniai gimtinei“. Šios akcijos tikslas – už žmonių aukas, 
200 000 eurų,  Anykščių šv.Mato bažnyčios paradines duris nau-
jomis, kurios virstų  monumentaliu meno kūriniu.

Varinėms meniškoms durims iš žmonių aukų tikimasi surinkti 
200 000 eurų. Šios durys bus brangesnės už įrengtas Telšių ka-
tedroje.

kad Anykščių šv.Mato bažnyčia yra 
įtraukta į kultūros paveldo objektų 

sąrašą, ragino neskubėti keisti durų 
bei patarė nekopijuoti kitų miestų 
idėjų. Priminsime, kad meniškos du-
rys jau yra įrengtos Telšių katedroje.

Su Kultūros paveldo departamen-
to direktore D.Varnaite bendravęs 
mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius „Anykštai“ sakė, kad nepaisant 
išsakytų pastabų, Pasaulio anykštė-
nų bendrijos organizuojamai akcijai 
pakeisti Anykščių šv.Mato bažny-
čios paradines duris kliūčių nėra.

„Planuose ir nebuvo bažnyčios iš-
orinių durų išėmimo. Tos durys liks 
kaip vidinės, o prieš jas atsiras naujos 
varinės durys“, - apie plano pakeisti 
bažnyčios paradines duris techninius 
aspektus pasakojo S.Obelevičius.

Prieš Anykščių miesto šventę Pa-
saulio anykštėnų bendrija išplatino 
žinią, kurioje iš anksto pranešė, kad 
kiekvienas norintis ir galintis galės 
finansiškai prisidėti prie Anykščių 
šv.Mato bažnyčios durų pakeitimo.

„Mūsų istorinės, aukščiausios 
Lietuvoje Šv. Mato bažnyčios pa-
radinės durys prašyte prašosi pakei-

čiamos naujomis. Mūsų nuomone, 
jos turėtų tapti ypatingomis, me-
niškai vertingomis, simbolizuoti 
anykštėnų kūrybos dvasią, žemiškų 
ir dangiškų lūkesčių jungtį, virstų 
monumentaliu meno kūriniu, kuris 
daugelį metų garsintų Anykščius. 
Tai būtų graži, kilni, nevienadienė 
dovana ne tik miestelėnams, mūsų 
krašto svečiams, bet ir mūsų ai-
niams.Tad Pasaulio anykštėnų su-
važiavimo dienomis pasiūlysime 
jums įvairių būdų, kaip suteikti 
kaip suteikti didesnę ar mažesnę 
paramą šio meno kūrinio įgyven-
dinimui, kad jos papuoštų bažnyčią 
ir Anykščius“, - pranešime skelbė 
Pasaulio anykštėnų bendrija.

Sumanymą pakeisti Anykščių 
šv.Mato bažnyčios paradines duris 
meniškomis rajono Tarybai pristatė 
jas pasiruošęs sukurti kraštietis me-
nininkas, profesorius Romualdas 
Inčirauskas. 2009 metais Žemaiti-
jos krikšto 600-ųjų metinių proga 
jis sukūrė meniškas duris Telšių Šv. 
Antano Paduviečio katedrai.
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savaitės citatos???

Kalbino  
Vidmantas ŠMiGelskAs

Ar išgąsdino žinia 
apie pirmąją nuo 
afrikinio kiaulių 
maro kritusią 
kiaulę? 

Savivaldybės advokatas J. Vilys 
teismui aiškino, kad savivaldybė 
„ne iš gero gyvenimo“ kreipėsi į 
teismą. „Kaip nesu matęs nė vie-
no studento, laiku padarančio dar-
bus, taip ir nė vieno statybininko. 
Šalis pavėlavo. Galėjo sąžiningai 
išspręsti”, – teisme kalbėjo savi-
valdybės advokatas. Savivaldybė 
teismo prašo priteisti delspinigius 
už pusę metų, kai darbai vėlavo, 
nors pagal pirminę sutartį J. Bi-
liūno gimnazijos rekonstrukci-
jos darbai turėjo būti baigti 2014 
metų rugsėjo 1 dieną, o objektas 
priduotas tik 2015 metų rugpjūtį. 
Tačiau pradžioje buvo pratęstas 
darbų atlikimo terminas, paskui 
pavėluota kreiptis į teismą ir įsi-
galiojo senatis.

Advokatas J. Vilys baigiamo-
joje kalboje dėstė, kad J. Biliūno 
gimnazijos pastato rekonstruk-
cijos vėlavimas „viešo pobūdžio 
problema“ . „Vaikams buvo ne-
patogu ir pavojinga. /.../ Atsako-
vas įnirtingai atsisakė pripažin-
ti“, – baigiamojoje kalboje sakė 
savivaldybės advokatas. Pasak 
jo, Moldovoje ar Gruzijoje vaikai 
mokosi ir griūvančiose moky-
klose, tačiau Anykščių savival-
dybė nenori, kad į „griūvančias 
arba nebaigtas statyti mokyklas 
vaikščiotų mokiniai.“ Delspinigių 
dydis, pasak advokato J. Vilio, 
apibrėžtas savivaldybės sutartyje 
su „Anrestu“. Sutartyje numatyta 
0,02 procento delspinigių suma 
už vieną vėlavimo dieną nuo visos 
sutarties vertės. „Savivaldybė nori 
konstatuoti faktą, kad „Anrestas“ 
- nepatikimas partneris“, – teis-
mui sakė J.Vilys. 

UAB „Anrestas” advokatas D. 
Kenstavičius baigiamojoje kalbo-
je teismui dėstė, kad gimnazijos 
pastato rekonstrukcija užsitęsė 
dėl užsakovų kaltės – techninia-
me projekte nebuvo dalies darbų 
(pvz. gaisrinės sienelės), be kurių 
nebuvo galima priduoti objekto. 
„Byloje esantys įrodymai panei-
gia, kad atsakovas vėlavo atlikti 
darbus. Pridavimas uždelstas dėl 
paties užsakovo nerūpestingu-
mo”, – teisme kalbėjo „Anresto” 
advokatas. Advokatas D. Kensta-
vičius aiškino, jog buvusios dvi 
J. Biliūno gimnazijos pastato re-
konstrukcijos darbų sutartys, o tai 
buvusi viena iš priežasčių, kodėl 

Savivaldybė siekia įrodyti,  
kad „Anrestas“ – nepatikimas partneris

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas penktadienį baigė nagrinėti bylą, kurioje Anykščių savivaldy-
bės administracija bando prisiteisti delspinigius iš UAB „Anrestas” už J. Biliūno gimnazijos pastato 
rekonstrukcijos vėlavimą. Penktadienį šalių advokatai – Justas Vilys ir Dainius Kenstavičius - sakė 
baigiamąsias kalbas. Ieškinio suma -19 tūkst. 780 eurų. Sprendimą šioje byloje teisėja Vitalija Ra-
gauskienė skelbs liepos 21-ąją.

pastatas ilgai rekonstruotas. „Pa-
gal antrąją sutartį turėjo būti at-
likti papildomi darbai ir tik tada 
buvo galima baigti darbus pagal 
pirmąją sutartį“, – baigiamojoje 
kalboje tvirtino „Anresto“ advo-
katas. Jis aiškino, kad „ieškovas 
nuolat vėlavo atsiskaityti su at-
sakovu“. „Tai sunkino darbus. 
Nepaisant to, kad ieškovas vėla-
vo atsiskaityti, atsakovas darbus 
atliko laiku./.../ Gaisrinė sienutė 
lėmė, kad statybos darbų užbaigi-
mo aktas pasirašytas tik rugpjūtį.“ 
– teismui aiškino D. Kenstavičius. 
Pasak šio advokato, tik praėjus 
trims mėnesiams po to, kai buvo 
pabaigti darbai, pradėta darbų pri-
ėmimo procedūra, o darbai nepri-
duoti dėl 5 neatitikimų. „3 buvo 
mažareikšmiai ir per kelias dienas 
„Anrestas“ juos pašalino“, – bai-
giamojoje kalboje dėstė advokatas 
D. Kenstavičius aiškindamas, kad 
esminė darbų pridavimo vėlavimo 
priežastimi buvo gaisrinė sienutė, 

kuri nebuvo numatyta techninia-
me projekte, taigi, dėl jos neįren-
gimo „Anrestas“ nebuvęs kaltas. 

Abiejų šalių atstovai savo pozi-
cijos sustiprinimui rėmėsi ankstes-
niame teismo posėdyje liudijusio 
savivaldybės darbuotojo, techni-
nę priežiūrą atlikusio specialisto 
Aloyzo Niurkos parodymais.

UAB „Anresto” atstovas teis-
mui pateikė sąskaitas-faktūras, 
prašydamas teismo ne tik neten-
kinti savivaldybės ieškinio, bet 
ir iš savivaldybės „Anresto” nau-
dai priteisti bylinėjimosi išlaidas. 
Sąskaitos nustebino savivaldybės 
advokatą J. Vilį, mat „Anrestas” 
prašo priteisti ir advokatų kelio-
nių į teismo posėdžius išlaidas. 
Viena advokato kelionės valanda 
įvertinta nuo 75 iki 150 eurų. 

„Aš neprieštarauju, kad kole-
goms būtų sumokėta už kelionę, 
bet tai neturėtų būti etinės išlai-
dos”, – teismui sakė savivaldybės 
advokatas J. Vilys.

Anykščių savivaldybės pasamdytas advokatas Justas Vilys (kairėje) ir UAB „Anrestas” advokatas 
Dainius Kenstavičius penktadienį Anykščių rajono apylinkės teisme sakė baigiamąsias kalbas.

Autoriaus nuotr. 

Socialdemokratų komanda 
Anykščiuose

Lietuvos socialdemokratų partijos autobusiukas 
keliauja po Lietuvos miestus ir kaimus, kad išklausy-
tų kiekvieną iš mūsų. Šį antradienį, liepos 12 dieną, 

socialdemokratų komanda atvyks į Anykščius. 
Nuo 12 val. Jūsų lauksime aikštėje priešais Anykš-

čių kultūros centrą (A.Baranausko a. 2). Kviečiame 
anykštėnus ateiti ir išsakyti savo nuomonę bei pasiū-

lymus LSDP rinkimų programai. 
Nuo 12.30 iki 13.00 val. kviečiame į pokalbį su 

Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi – jis 
dalyvaus tiesioginiame vaizdo pokalbyje su Anykščių 
gyventojais. Čia galėsite užduoti klausimus ir išsakyti 

savo nuomonę.
Nuo 18 iki 19.30 val. Kultūros centre 

(A.Baranausko a. 2) socialdemokratai kviečia į dis-
kusiją su partijos atstovais ir ministro pirmininko pa-
tarėja Aukse Kontrimiene, kuri kandidatuoja į Seimą 

Anykščių-Panevėžio rajono apygardoje.
 

Politinė reklama bus 
apmokėta iš kandidatės Auksės 

kontrimienės rinkimų sąskaitos
Užsak. nr. 829.

Antanas BAURA, Anykščių 
savivaldybės administracijos Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas: 

- Prie afrikiniu kiaulių maru už-
krėstų šernų jau buvome įpratę. 
Bet kai pas žmogų krito kiaulė – iš-
gąsdino. Neramu, kokių priemonių 
bus imtasi, kokios sankcijos bus 
taikomas. Didiesiems komplek-
sams pavojus taip pat visada yra, 
bet, manau, minimalus. 

 

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos viršininkas:

- Streso buvo, bet tai nėra neti-
kėtumas. Anksčiau ar vėliau turėjo 
taip atsitikti. Juk kas antrame kai-
me randami maru užkrėsti šernai. 
Jeigu yra kiaulės, o aplinkui siau-
čia liga – perspektyvos aiškios... 
Mūsų situacija yra sudėtinga, turi-
me ir kiaulių kompleksus, ir pusę 
visos Lietuvos afrikiniu kiaulių 
maru užsikrėtusių šernų atvejų.

Alvydas SIMONAVIČIUS, 
Debeikių seniūnas, ūkininkas: 

- Pats kiaulių jau dvejus ar tre-
jus metus nelaikau. Suvokiu, kad 
kiaulių maras žmonėms nėra pavo-
jingas. Tad rizika yra tik tiems, kas 
laiko kiaules. Bet ta rizika ne da-
bar kilo – ji buvo nuolat, maras bet 
kada galėjo ateiti į tvartus. O dabar 
dar į miškus pasipylė uogautojai ir 
grybautojai.     

Paprastai pralaimėtojų būna 
netgi daugiau...

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas, apie Anykš-
čių dalyvavimą Europos kultūros 
sostinės konkurse: 

„Kaip ir kiekviename konkurse, 
būna laimėtojas ir pralaimėtojas. 
Negalime visą laiką jaustis laimė-
tojais.“

Arba nudurs arba užkutens

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas, apie priemo-
nes dėl kiaulių maro rajone paskel-
bus ekstremalią situaciją: 

„Nėra dar nurodymų dėl kiaulių 
skerdimo, nes dar nepriimti spren-
dimai. Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba siūlė du problemos 
sprendimo variantus – švelnesnį ir 
ne tokį švelnų.“ 

Tai reikia savivaldybei delspi-
nigių ar pakaks konstatavimo?

Justas VILYS, Anykščių savival-
dybės advokatas, teisme aiškino, 
kodėl jo atstovaujama šalis bylinė-
jasi dėl J. Biliūno gimnazijos pas-
tato rekonstrukcijos vėlavimo:  

„Savivaldybė nori konstatuoti 
faktą, kad „Anrestas“ - nepatiki-
mas partneris.”

O Kirmėliai bus Strasbūru...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie mūsų mies-
to bandymą tapti Europos kultūros 
sostine: 

„Tada padarykime Troškūnus 
Europos Sąjungos sostine. Vietoje 
Briuselio. Neturiu ką pasakyti. Na, 
pažaidė, pažaidė, susirinko žaislus 
ir namo...“

Jis buvo slaptas agentas. 
Prekybos agentas.

Nerijos VYŠNIAUSKAS, 
mokslų daktaras, Kavarsko klebo-
nas, apie tai, kaip galima sulaukti 
atvirkščio poveikio nei tikiesi:

„Tas kunigas tiek peikė tą lai-
kraštį per sekmadienio pamokslus, 
kad iš Mišių išėję žmonės išpirko 
visus to laikraščio numerius.“

Paskui skanduojam: 
„Lie-vu-va“ 

Saulius FILIPAVIČIUS, Troškū-
nų klebonas, apie sunkiosios muzi-
kos festivalį „Devilstone“: 

„Yra toks pasakymas „Duok 
durniui kelią“. Na, tegul eina, kaip 
kas nori. Žinoma, bažnyčia savo 
poziciją pasakė ir ją kartoja.“

O jei su konsjeržais ir 
guvernantėmis?

Kęstutis FERENSAS, gydytojas, 
apie tai, ko nemėgsta: 

„Niekada nenorėjau pastatyti 
namo – juk tiek darbo jį turint.“
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ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

rievės

Rajono žemdirbiai sensta

„Lyginat su praėjusiais metais, 
153 asmenimis pasėlius deklara-

Deklaruojančiųjų pasėlius kasmet mažėja Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Naujausiais savivaldybės Žemės ūkio skyriaus duomenimis, 
šiemet Anykščių rajone bendras deklaruotas pasėlių plotas siekia 
78 645 ha, juos deklaravo 3 260 asmenų. Netrukus Nacionalinė 
mokėjimo agentūra pradės deklaruotų pasėlių patikrą. Savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Baura sako, kad dėl to ne-
reikėtų baimintis, nes agentūra „nėra kažkoks didelis baubas“.

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura pa-
stebi, kad anykštėnai nerizikuoja ir pasėlius dažniausiai dekla-
ruoja sąžiningai.

vo mažiau, tačiau jų plotas di-
desnis 850 ha. Tokia tendencija 
yra metai iš metų – deklaruojan-
čių pasėlius skaičius mažėja, ta-

čiau deklaruojamos žemės plo-
tas didėja, kadangi įsisavinama 
apleista žemė – naikinami krū-
mokšniai, išraunami kelmai“, - 
apie tai, kiek pasėlių deklaruota, 
„Anykštai“ sakė A.Baura.

Tai, kad deklaruojančiųjų pa-
sėlius asmenų skaičius rajone 
mažėja, pasak A. Bauros, yra ne 
viena priežastis.

„Viena iš tų priežasčių yra ta, 
kad šiemet, jei neturi gyvulių, 
žalienas turi šienauti ne vieną, 
o du kartus. Automatiškai išau-
ga sąnaudos. Taip pat mažėja 
pasėlius deklaruojančiųjų dėl 
amžiaus, technikos trūkumo. 
Žmonės arba išnuomoja  žemes, 
arba jas parduoda“, - pastebėjo 
A. Baura.

Daugiausia, anot A. Bauros, 
deklaruota pasėlių, kuriuose vy-
rauja grūdinės kultūros.

„Tai žieminiai ir vasariniai 
kviečiai, kvietrugiai, miežiai ir 
labai išaugo ankštinių kultūrų 
plotai – žirniai ir pupos“, - apie 
jau antrus metus pastebimas že-
mės ūkio augintojų auginamas 
kultūras kalbėjo A. Baura.

Sankcijos žiaurios, tačiau
bijoti nereikia

Avansinės išmokos deklara-
vusiems pasėlius bus pradėtos 
mokėti maždaug nuo spalio vi-
durio.

„Deklaravusiųjų patikros pra-
sidės nuo liepos pirmų dienų. 

Praeitą savaitę teko dalyvauti 
sostinėje vykusiame seminare, 
tai jame buvo pabrėžta, kad me-
tai iš metų bandančių apgauti, 
pasinaudoti yra ženkliai sumažė-
ję. Per didelė rizika, nes nežinai, 
kada į ją pakliūsi, o ten tada gali 
ne tik nukentėti už šiuos metus, 
bet gali išsireikalauti ir iš anks-
tesnės išmokėtos išmokos. Sank-
cijos, jei taip galima pasakyti, 
yra žiaurios“, - įvertino A.Baura.

Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros specialistų organizuojamų 
patikrų, anot A. Bauros, žmo-
nėms nereikėtų bijoti.

„Jeigu yra galimybė pasitaisy-
ti, tokias galimybes tikrai sutei-
kia. Kiekvienas asmuo, nežiūrint 
į tai, kad deklaracijas padeda 
užpildyti seniūnijose ar Žemės 
ūkio skyriuje, padeda parašą ir 
pats atsako už tų duomenų tei-
singumą. Parašas reiškia, kad aš 
žinau, sutinku ir pasižadu“,- sakė 
A. Baura.

Žymiai mažiau 
deklaruojama ganyklų

VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centro duomeni-
mis, 2016 m. bendras deklaruotas 
plotas šalyje  siekia 2 868 444,39 
ha, pareiškėjų skaičius – 133 158 
vnt. Savarankiškai pateikusių pa-
raiškas deklaruotas plotas – 190 
299,58 ha, savarankiškai patei-
kusių paraiškas pareiškėjų skai-
čius – 2 420 vnt.

2015 m. ariamosios žemės 
buvo deklaruota 1 858 448,80 
ha, 2016 m. – 1 900 602,22 ha, 
ganyklų arba pievų iki 5 m. 2015 
m. deklaruota 278 027,11, 2016 
m. – 188 896,22, daugiamečių 
ganyklų ir pievų 2015 m. dekla-
ruota 665 177,30 ha, 2016 m. 
– 714 311,57 ha, daugiamečių 
sodinių 2015 m. deklaruota 20 
056,38 ha, 2016 m. – 20 031,68 
ha, plotų 2015 m. deklaruota 17 
328,15, 2016 m. – 16 027,43 ha, 
miško plotų 2015 m. deklaruo-
ta 28 714,55 ha, 2016 m. – 28 
575,27 ha.

Daugiau deklaruojama 
ariamosios žemės

Šiemet ariamosios žemės de-
klaruota 42 153,42 ha daugiau 
nei pernai, ganyklų iki 5 m. 89 
130,89 ha mažiau,  daugiamečių 
– 49 134,27 ha daugiau,  nežy-
miai  mažiau deklaruota sodinių 
– 24,70 ha, kitų plotų –1 300,72 
ha ir miškų – 139,28 ha.

Ekologiniu atžvilgiu svarbių 
vietovių deklaruota 256 elemen-
tai (medžių grupių ar miškelių, 
tvenkinių ir kūdrų, palaukių, 
griovių), kuriuos deklaravo 117 
pareiškėjų.

Tarp pareiškėjų daugiausia – 
net 99 proc. – fizinių asmenų ir 
tik 1 proc. – juridinių. Daugiau 
tarp pareiškėjų vyrų – 54 proc. 
nei moterų – 46 proc. Vidutinis 
pareiškėjo amžius – 57 metai.

Va dabar tai jau padarėm... 
Mano rieves „...ir ką jūs tam 
Tubiui padarėt“ internetino 
anyksta.lt portalo skaitytojai 
įtraukė į topų penketuką“, 
bet po jų publikavimo mero 
patarėjas, prieš rinkimus sava-
noriavęs redakcijose valdžios 
skaidrumo klausimais, viešai 
nepadavė rankos žurnalistui 
Vidmantui Šmigelskiui.

naujas diplomatinis etiketas 
mūsų papuvusioje karalystėje.

Artėjant vienai iš trijų 
svarbiausių šalies švenčių, 
kada privaloma kelti valstybės 
vėliavą, naujoji savivaldybės 
monikutė, paklausta, ar rezer-
vuoti vietą mero sveikinimui 
Valstybės dienos proga, droviai 
sumurkė, kad šį kartą sveikini-
mo nebus. 

Mea culpa, mea MAXiMA Xl 
culpa... Tai mano kaltė, Šmi-
gelsko kaltė ir visų „Anykštos“ 
žurnalistų ir net laikraščių iš-

nešiotojų culpa, bet prie ko čia 
Anykščių rajono žmonės? ko-
dėl jie, kaip lietuvos piliečiai, 
jų pačių išrinktų savivaldybės 
vadovų ignoruojami? Žinoma, 
Anykščių valdžiai nemalo-
nu, kad iš jų vis dar kažkur 
tolimame horizonte klaidžio-
jančių proveržių 
žurnalistai kar-
tais pasišaipo. 
Tačiau kuo kalti 
anykštėnai? Gal 
dalis jų, nors ir 
noriai skaitė, 
ką redaktorė 
galvoja apie 
stulbinamą mero 
drąsą atlaikyti 
kritiką, tačiau 
jos požiūriui visiškai neprita-
ria. Gal jie paskaitę kaip tik 
apsisprendė – dabar tai tikrai 
balsuosiu už kęstutį Tubį, už 
luką Pakeltį...

Užbėgdama etatiniams 
masiulininkų komentatoriams 
už akių, kurie anonimiškai vėl 
rėks, kad „Anykšta“ kritikuo-
dama Tubio valdžią reikalauja 
iš savivaldybės pinigų, noriu 
priminti seną patarlę: „kie-
kvienas sprendžia pagal savo 
sugedimo laipsnį“, (arba 
išvertus į nesisveikinančių 
pradinukų kalbą - „kas ant kitų 
sako, tas ant savęs pasisako“). 

Praėjo 25 lietuvos nepri-
klausomybės metai, turime 
savo valstybę ir valdžią, kurią 
išrenkame demokratišku būdu 
(nors... kai konjako dėžutėje 
guli luitai pinigų...), turime 
nepriklausomą spaudą, o ele-
mentarios politinės kultūros, 
empatijos po kiekvienų rinkimų 
vis mažiau. 

Tarsi grįžtume į mindauginę 
lietuvą, kai prieš tūkstantį 
metų pagonis, krikščioniui 
Brunonui trenkęs kuoka per 
galvą, įsiamžino metraščiuose, 
taip pradėdamas šlovingą mūsų 
valstybės istoriją. 

stebėdama, kaip  galios 
svertai 
naudojami 
didžiau-
sio šio 
laikmečio 
pasiekimo 
demokrati-
jos naikini-
mui, kokias 
būdais 
ginamas 
asmenis 

pažeidžiamumas, imu many-
ti, kad ko gero medinę pilį 
ant įsivaizduojamos Vorutos 
Anykščių valdžiai ne tik reikia, 
bet tiesiog net būtina statyti. 
Mentaliteto prasme valdžia ne 
ką toliau pažengė už pagonį, 
vargšą Brunoną padariusį 
šventuoju. 

Šiame kontekste įdomiai 
atrodo kauno Technologijos 
universiteto atliktas tyrimas, 
kokias grėsmes jaučia lietuviai. 
Tyrimas rodo, kad labiau nei 
ruso ar islamo invazijos lietu-
vis šiandien bijo likti nevalgęs, 
be nuolatinių pajamų, jaučiasi 
nesaugus dėl ateities. lietuvą 
jaudina ir skaudina ne krikš-
čioniškų vertybių nykimas ar 
branduolinis karas, o baimė, 
kaip reikės išsilaikyti rytoj bei 
kasmet ryškėjanti socialinė 
nelygybė, didėjantis atotrūkis 
tarp turtingųjų ir vargšų. 

Pagal nelygybės lygį, kuris 
lemia ir žmogaus laimės pojūtį, 

lietuva yra viena iš blogiau-
sioje padėtyje esančių europos 
sąjungos šalių. Mokslininkų 
teigimu, nelygybės rodiklis 
lietuvoje nuolat auga.

kasmet  iš lietuvos  emigruo-
ja  nemažas rajonas (pernai, 
oficialiais duomenimis, lietuvą 
paliko per 40,5 tūkstančio gy-
ventojų, arba beveik 8 tūkstan-
čiais daugiau negu užpernai) 
iki soties prisiragavusių mūsų 
rojaus obuolių. Mūsų kažin ar 
liko 2 milijonai. 

Vyriausybė, siekdama su-
stabdyti lietuvos žemių virtimą 
tyrais, (o kažkas juk turi mokėti 
mokesčius) Valstybės dienos 
išvakarėse  - kaip simboliška 
- patarimo paklausė jau nebe 
protingųjų valstybininkų (tai 
labai mėgstamas seimūnų žodis) 
bet kvailos, nes užsiėmusios 
savo primityvių fiziologinių (pa-
gal psicholo-
go s. Maslow 
piramidę) 
poreikių ten-
kinimu tautos. 
Kreipimesi 
pažadėta, kad 
racionalūs 
gyventojų 
pasiūlymai, kaip sustabdyti 
emigraciją ir sugrąžinti į lietu-
vą jau išvykusius žmones, taps 
konkrečiais sprendimais.

Akivaizdus progresas: kai 
reikia spręsti, ar parduoti žemę 
užsieniečiams ir atsisakyti lito, 
tauta yra per kvaila, tačiau 
sugalvoti, kaip sugrąžinti namo 
emigrantus, mūsų tamsuoliai 
pajėgūs. jie net gali pranok-
ti Vyriausybės pasamdytus 
mokslininkų institutus, kurių 
galimybių studijos ir strategi-

jos pasirodė esančios bejėgės 
prieš žmogišką kiekvieno norą 
gyventi sočiau. Tačiau kokius 
patarimus valstybės valdymo 
klausimais gali dalinti žmogus, 
kuris kasdien sprendžia proble-
mą, kaip išgyventi. Ypač, kai 
prie euro viskas atpigo. Ypač, 
kai pigu gyventi valdininkams.

O paprastas žmogus ką? 
Žmogus žmogumi lietuvoje  
kaip ir Anykščiuose būna tik 
nuo rinkimų kampanijos pra-
džios iki balsavimo apylinkių 
uždarymo. imtinai.

„entuziazmas, kūrybinis 
pasireiškimas po mūsų lais-
vės atgavimo kažkur nuslūgo. 
Reiškiasi visokios negerovės, 
kai kurie žmonės nusivylę. 
Puikiai žinau, kad gyvenimas 
nėra lengvas, kai kurie žmonės 
nesuveda galo su galu, - inter-
viu „lietuvos ryto“ televizijai 

Valstybės die-
nos – Mindau-
go karūna-
vimo šventės 
išvakarėse 
sako ir buvęs 
šalies Prezi-
dentas Valdas 
Adamkus. - Aš 

buvau vienas tų, galbūt naivus, 
galvodamas, kad atgavome 
laisvę, galime tvarkytis, laisva 
spauda, laisvas žodis ir tas 
mūsų persitvarkymas užtruks 
daugiausia 5-10 metų. Šian-
dien, po 25 metų, kalbame vis 
apie tą patį. esame tame pačia-
me liūne.“

Man regis, Prezidento V. 
Adamkaus žodžiai yra tiksliausia, 
ką apie valstybę Mindauginių 
išvakarėse buvo galima pasakyti 
paprastam lietuvos žmogui.

 ...imu manyti, kad ko gero 
medinę pilį ant įsivaizduoja-
mos Vorutos Anykščių val-
džiai ne tik reikia, bet tiesiog 
net būtina statyti. Mentaliteto 
prasme valdžia ne ką toliau 
pažengė už pagonį, vargšą 
Brunoną padariusį šventuo-
ju.... 

...kai reikia spręsti ar 
parduoti žemę užsieniečiams 
ir atsisakyti lito, tauta yra per 
kvaila, tačiau sugalvoti, kaip 
sugrąžinti namo emigrantus, 
mūsų tamsuoliai pajėgūs...

Gražina ŠMiGelskienĖ
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- Kas jums yra laimė?

- Jaučiuosi laimingas, kai mane 
supa laimingi žmonės – tiek šei-
mos nariai, tiek draugai ir kolegos. 
Esu įsitikinęs, kad laimingi žmonės 
tampa geresniais.

Kaip gydytojui, man svarbu ma-
tyti ir besišypsančias, sveikas paci-
entes.

- Jūsų didžiausia baimė?

- Nelabai mėgstu aukščio. Tačiau 
labiausiai bijau, kad ligos neužpultų 
mano vaikų ir anūkų.

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

- Kartais pernelyg greitai užsi-
plieskiu. Norėčiau atsikratyti šio 
bruožo. Kol kas nepavyko, bet dar 
turiu laiko (šypsosi).

- Bruožas, kuris labiausiai erzi-
na kituose?

- Nemėgstų tų, kurie ginčija-
si iki paskutinio kraujo lašo, nors 
akivaizdu, kad yra neteisūs. Pats 
stengiuosi nebūti kategoriškas, jei-
gu kažkuo abejoju, tai kalbėdamas 
visada pridedu frazes „man atrodo“, 
„galbūt“. Dažniausiai tokiems žmo-
nėms „duodu kelią“, nes pagailiu 
savo sveikatos ir nervų. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Visą gyvenimą mano autorite-
tas buvo mano mama. Ji niekada 
nėra pakėlusi balso, tačiau visi jos 
klausydavo, mylėjo žmones – tiek 
savus, tiek svetimus... Būdavo, kad 
sudėtingose situacijose arba tiesiog, 

Ir herojus, ir autoritetas gydytojui  
visą gyvenimą buvo mama

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytojas akušeris-ginekologas Kęstutis 
Ferensas sako, kad klaidas, kurias darė auklėdamas savo vaikus, stengiasi ištaisyti bendraudamas 
su anūkais – 4-erių ir 1-erių metų Povilu ir Mykolu. „Šimtu procentų sakau, kad senelis esu geres-
nis, nei buvau tėtis...“

kai reikėdavo išmintingo patarimo, 
visuomet kreipdavausi į mamą... Jau 
penkeri metai, kai jos nebeturiu...

Galiu tik pasidžiaugti, kad savi 
vaikai, nors jau suaugę – Donatui 
greitai bus 35-eri, Dovilei yra 28-
eri metai, abu gyvena Vilniuje – 
taip pat vis dar kreipiasi į mus su 
žmona patarimų. Man dėl to labai 
smagu.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie už poros savaičių prasidė-
siančias atostogas.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė.

-  Sąžiningumas. Pradėti reikėtų 
nuo savęs paties, kai esi sąžingas su 
savim pačiu, tada su aplinkiniais, 
galima reikalauti, kad ir kiti būtų 
sąžiningi su tavimi.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

-  Labai stengiuosi to nedaryti. 
Manau, kad žmogui geriau žinoti 
tiesą, nes tada jis gali bent šiek tiek 
kontroliuoti situaciją, priimti spren-
dimus tai situacijai pakeisti. Kal-
bant apie liginius, sakyčiau, kad 95 
proc. žmonių geriau pasakyti visą 
tiesą apie jų ligą. Jeigu žmogus iš-
mintingas, jis žinos, kaip su ta tiesa 
tvarkytis. Pagaliau lieka moraliniai 
dalykai, galbūt jis turi ko nors atsi-
prašyti, su kuo nors susitaikyti...

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Senėjančio veido, tik gaila, kad 

nieko negaliu padaryt...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?

- Tokio žmogaus nėra. Nežinau, 
ką žmogus turėtų man padaryt, kad 
galėčiau sakyti, jog jį niekinu... 
Supykti galiu, įsižeisti galiu, bet 
niekinti – kažin... Kiekvienoje si-
tuacijoje bandau pažvelgti ir į save 
– gal aš kažką ne taip padariau, gal 
pirmas žmogų įžeidžiau. O sukly-
dusiam duodu ir antrą, ir trečią šan-
są – klystam visi...

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

-  Mokėjimas priimti sprendi-
mus.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Ištikimybė.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

-  Neturiu tokios frazės, kurią 
įterpčiau kiekviename sakinyje.

- Ką gyvenime labiausiai myli-
te?

- Anūkus. Nors gyvena Vilniuje, 
pas mus kas porą savaičių atvažiuo-
ja, dėl to esam labai patenkinti. Esu 
tikras, kad senelis esu geresnis, nei 
buvau tėvas savo vaikams. Yra da-
lykų dėl kurių gailiuosi...

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Esu laimingas ir dabar, tačiau 

laimingiausias vis dėlto buvau jau-
nystėje. Nenorėčiau būti dvidešim-
tmetis, tačiau amžius tarp 30 ir 40 
metų, mano nuomone, yra pats ge-
riausias. Jau ir išminties, ir patirties 
yra, ir fizinių jėgų dar nestinga.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Norėčiau mokėti gerai šokti. 
Šis pasaulis man nesvetimas – šo-
kau ir mokykloje, ir universitete 
besimokydamas, tačiau liaudies 
šokius, bet labai gražu žiūrėti į pra-
moginių šokių šokėjus... 

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

- Esu pakankamai santūrus, tačiau 
kartais tarsi iš niekur atsirandančio 
užsiplieskimo atsikratyti norėčiau.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Nėra didelių pasiekimų... Gal 
kam gali atrodyti, kad gydytojo 
profesija jau yra pasiekimas, tačiau 
aš taip nemanau. Geras inžinierius 
yra ne mažiau vertingas nei geras 
gydytojas... Tik būdamas 11 kla-
sėje galutinai apsiprendžiau tapti 
gydytoju. Iki tol mintys sukosi 
apie muziką, muzikos akademiją... 
Iki šiol groju akardeonu, pianinu, 
gitara. 

Mokiausi gerai, 11 klasėje dar 
labiau pasitempiau ir įstojau. Ir 
tada konkursai į mediciną buvo 
dideli, o „blatų“ neturėjau, tad 
reikėjo mokytis ir paskutinę mo-
kyklos klasę baigiau vien penke-
tais.

Ir niekada nepasigailėjai, kad rin-
kausi šią profesiją, sunkumų buvo, 
tačiau esu patenkintas savo profe-
sija.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Tik žmogum. Nenorėčiau kokiu 
katinu grįžti... Juokauju – ir aš labai 
myliu katinus, ir jie mane.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Jeigu galėčiau rinktis, rinkčiau-
si Ispaniją – kur saulė, šilta, tamsa 
mane slegia. 

- Brangiausias turtas?

- Anūkai Povilas ir Mykolas.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Žemės ūkio darbai. Nors esu 
užaugęs nedideliame miestelyje, 
gyvenom nuosavam name, turėjom 
ir daržą ir viską dirbau. Tačiau to 
labai nemėgstu. Nejaučiu jokio po-
reikio sukišti rankų į žemę. Todėl 
džiaugiuosi gyvendamas bute - nei 
aplinkos tvarkyti, nei daržų laistyti 
nereikia.

- Jūsų svajonių profesija?

- Esu patenkintas būdamas gydy-
toju.

- Geriausia jūsų būdo savybė?

- Suklydęs moku prisipažinti, 
jeigu nežinau, moku paklausti. Nei 
vienu, nei kitu atveju nesijaučiu 
blogai.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Pasitikėjimas vieni kitais. Žino-
jimas, kad tavęs neišduos. Pažįsta-
mų turiu labai daug, tačiau draugų 
mažai. Mano draugu tapti pakanka-
mai sunku, ir kuo esu vyresnis, tuos 
sunkiau. Bet turiu likusių draugų ir 
iš mokyklos laikų, ir iš studijų metų. 
Su vienu kursioku iki šiol puikiai 
sutariam – beveik visus studijų me-
tus gyvenom kartu, draugai juokais 
sakydavo, jog esam kaip vaisius su 
placenta (juokiasi). Ir dabar kasmet 
su juo susitinkam.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?

- Nežinau, kiek kartu esu perskai-
tęs Ilja Ilf ir Jevgenij Petrov „Aukso 
veršį“ ir „Dvylika kėdžių“. Nuo pat 
vaikystės man šios knygos patiko. 
O iš lietuvių rašytojų man patinka 
Juozas Baltušis. Man atrodo, jis be 
reikalo nuvertinamas. Ir nesvarbu, 
kokios jo politinės pažiūros buvo, 
kokiai partijai priklausė, bet reikia 
pripažinti, kad plunksną jis valdė 
puikiai.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Minėtų knygų personažai.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Istorija domiuosi tik tiek, kiek 
ir daugelis iš mūsų, tad kažkokios 
vienos asmenybės negaliu išskirti.

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

- Teko, tai vėl būtų mano mama. 
Herojus – stiprus apibūdinimas, bet 
mamai tinka.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Povilas ir Mykolas.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Niekada nenorėjau pastatyti 
namo – juk kiek darbo jį turint. 
Nors nuvažiavęs į tėviškę viską 
darau, bet jokio malonumo nejau-
čiu.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad buvau per griežtas auklėda-
mas sūnų. Ir jam pačiam esu sakęs, 
kad dėl to apgailestauju.

- Kaip norėtumėt numirti?

- Greitai ir be skausmų.

- Jūsų gyvenimo moto?

- Elkis taip, kai norėtum, kad kiti 
su tavimi elgtųsi.

Anykščių PSPC gydytojas akušeris-ginekologas Kęstutis Ferensas nuo vaikystės nesiskiria su mu-
zikos instrumentais. Ir, jeigu tik nesaugotų šalia gyvenančių kaimynų ramybės, sūnaus, taip pat 
muzikanto, palikta bosine gitara sudrebintų buto sienas.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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šiupinys

Behemoth“ į Anykščius atveža 
vieną didžiausių šios vasaros skan-
dalų

Apie grupės „Behemoth“ pasiro-
dymą festivalyje „Devilstone“ or-
ganizatoriai išplatino tokio turinio 
pranešimą spaudai: „Jie buvo išpra-
šyti iš Rusijos, jų koncertus atšauki-
nėjo gimtojoje Lenkijoje, jų lyderis 
buvo teisiamas dėl šventvagystės 
už scenoje suplėšytą Bibliją, beveik 
kiekvienas jų pasirodymas aplimpa 
religingų žmonių skundais. Tačiau 
tuo pat metu jie vadinami vienais ge-
riausių sunkiosios muzikos atlikėjų 
ir yra laukiami didžiausiose pasaulio 
scenose. Drąsiai laisvės, saviraiškos 
ir religijos temomis žongliruojantys 
lenkai „Behemoth“ liepos 14-17 d. 
Anykščiuose, festivalyje „Devilsto-
ne“, patikrins lietuvių žodžio laisvės 
ir pakantumo lygį.

„Pasirinkdami šią grupę, svarstė-
me įvairiausius scenarijus ir žmo-
nių reakcijas. Šalyje, kur skandalus 
įžiebia padažu aplieta maldaknygė 
ar širdį laikančio monstro plakatas, 
sprendimas pasikviesti „Behemoth“ 
yra gana rizikingas. Be to, mūsų fes-
tivalis ne kartą yra sulaukęs griežtos 
kritikos dėl radikalių grupių pasiro-
dymų. Vis dėlto tikime, kad mūsų 
visuomenė turi būti tolerantiškesnė. 
Pats laikas suprasti ir išmokti į visa 
tai žiūrėti tiesiog kaip į meną, kad 
ir koks ekstremalus jis būtų“, – ko-
mentuoja „Devilstone“ kūrybos va-
dovas Vaidas Voronavičius.

Nenuostabu, kad „Behemoth“ 
savo drąsią pasaulėžiūrą ir ribas 
laužantį įvaizdį susikūrė religingu-
mu garsėjančioje Lenkijoje. Kuo 
daugiau suvaržymų, tuo labiau no-
risi jiems priešintis. „Behemoth“ 
yra vieni iš tų, kurie neigia ne pačią 
religiją, bet dviprasmiškas jos nuos-
tatas, istorinį kontekstą ir laisvės 
ribojimą. Grupės lyderis, protas ir 
siela Adam Nergal Darski ne kartą 
yra pasisakęs, ką jam reiškia pasku-
tinio albumo “The Satanist“ pavadi-
nimas. Pasak jo, tai vienas stipriau-
sių nepriklausomybės, nesuvaržytos 
valios ir laisvės simbolių, todėl gru-
pės pasirodymuose netrūksta okul-

Festivalio „Devilstone“ organizatoriai 
mina ant to paties grėblio

(Atkelta iš 1 p.) tinių simbolių, šventvagiškų ritualų 
imitavimo ir kitų žaidimų su publi-
kos tolerancijos ribomis.

„Behemoth“ kūryboje labai svar-
bus šio ir anapusinio pasaulio san-
tykis. Pats grupės lyderis yra buvęs 
per plauką nuo mirties, tačiau su-
gebėjo įveiki leukemiją. „Aš tie-
siogine to žodžio prasme nugalėjau 
mirtį, todėl galiu apie ją kurti, nes 
gerai suprantu, kas tai yra, kai kiti 
tik spekuliuoja. Negali būti poetas, 
nebaigęs universiteto. Nesakau, kad 
kiti savo kūryboje negali garbinti 
mirties – tai šventa karvė metalo 
kultūroje. Visgi man artimesnis du-
alizmas – tamsa ir šviesa kartu“, – 
savo interviu yra sakęs Nergalas.

Tai jau ne pirmas kartas, kai fes-
tivalyje „Devilstone“ grojantys atli-
kėjai sukelia daug skandalų dėl savo 
pasirodymo. 2010 metais koncertavę 
norvegai „Mayhem“ savo sceniniu 
įvaizdžiu papiktino religinę Anykš-
čių krašto bendruomenę. Biblijos 
scenoje niekas neplėšė, tačiau kunigo 
sutana apsirengęs ir jo pozą imituo-
jantis vokalisto įvaizdis, jo bendra-
vimas su publika, kiti scenografijos 
elementai ir visas pasirodymo turi-
nys buvo interpretuotas kaip neapy-
kantos skatinimas, pasityčiojimas. 
Tiesa, mėginimai apginti religinės 
bendruomenės pretenzijas teisme re-
zultato nedavė. Pasak organizatorių, 
panašių reakcijų gali sulaukti ir pa-
grindinės šių metų festivalio grupės 
„Behemoth“ pasirodymas, tačiau 
tikimasi to išvengti.

Lietuvoje „Behemoth“ jau yra 
groję 2005 m. Vilniuje, o šį kartą 
turės progą pasirodyti daug dides-
nei gerbėjų auditorijai festivalyje 
„Devilstone“.

„Festivalio organizatorius dės 
visas pastangas, kad būtų išvengta 
klaidingos interpretacijos grupės at-
žvilgiu“, - išplatinę pranešimą apie 
grupės „Behemoth“ pasirodymą 
Anykščiuose iš anksto įspėjo festi-
valio „Devilstone“ organizatoriai.

Teologijos mokslų daktaras 
sako, kad laisvė negali būti įžei-
dinėjanti

Neseniai Kavarsko šv.Jono Kriš-

tytojo parapijos klebonu pradėjęs 
dirbti kunigas dr. Nerijus Vyš-
niauskas, apie festivalį „Devils-
tone” girdėjęs tik iš žiniasklaidos 
pranešimų, sako, kad saviraiškos 
laisvė neturi žeisti kitų jausmų.

„Nesvarbu, ar tu tiki Dievu, ar 
juo netiki, visi mes esame lygūs ir 
vienodi, todėl privalome vieni ki-
tus gerbti. Laisvė – tai atsakomybė 
ir pagarba kitam. Negali būti laisvė 
įžeidžianti, niekinanti”, - priminė 
kunigas dr.N. Vyšniauskas.

Romoje teologijos mokslų dakta-
ro laipsnį įgijęs Kavarsko klebonas 
sako nematantis prasmės garsiai 
kalbėti apie skandalus keliančias ir 
festivalyje „Devilstone” pasirody-
siančias muzikos grupes, nes tokiu 
būdu esą renginiui tik būtų daroma 
papildoma reklama.

„Maždaug prieš 25 metus Lie-
tuvoje buvo leidžiamas toks pu-
siau erotinis, pusiau pornografi-
nis laikraštis „20 centų”. Kauno 
katedroje vienas kunigas verkė iš 
sakyklos: „Nepirkit to laikraščio, 
baisu, koks tai laikraštis”. Netoli 
katedros yra požeminė perėja ir ten 
būdavo tuo laikraščiu prekiaujama. 
Tas kunigas tiek peikė tą laikraštį 
per sekmadienio pamokslus, kad iš 
Mišių išėję žmonės išpirko visus 
to laikraščio numerius. Laikraščių 
pardavėja atbėgo į zakristiją ir dė-
kojo už reklamą”, - kuriozinį įvykį 
prisiminė kunigas dr. N. Vyšniaus-
kas.

Už religinės nesantaikos 
kurstymą gresia kalėjimas

Dvasininkas primena, kad Lie-
tuvoje už religinės neapykantos 
kurstymą įstatymai numato bau-
džiamąją atsakomybę – už tai gali 
būti skirti dveji metai kalėjimo.

„Dabartinio meno mada yra šoki-
ruoti. Tokiu atveju į festivalį turėtų 
ateiti komisija, kuri žino įstatymus 
ir priima nutartis, ir stebėti. Vie-
nam gali pasirodyti vienaip, kitam 
– kitaip. Ekspertai tai turi spręsti. 
O piktintis... Galų gale, yra proku-
ratūra, advokatai, teisėjai – jie iš 
to valgo duoną“,  -  demonstruoti 
priešiškumo festivaliui „Devils-

tone“  kunigas dr. N. Vyšniauskas 
nebuvo linkęs.

Siūlo keisti ir festivalio 
pavadinimą

Troškūnų Švč.Trejybės parapijos 
klebonas Saulius Filipavičius sako, 
kad pareiškimais apie skandalus 
festivalyje „Devilstone“ organiza-
toriai bereikalingai kursto aistras ir 
supriešina bendruomenę.

„Ar tai būtų Biblijos, ar valstybi-
nės vėliavos, ar Konstitucijos plėši-
mas, tai yra tam tikras vandalizmas, 
kuris žmonėms nesukelia teigiamų 
emocijų. Nežinau, ar šiandien to-
kių šokiruojančių pojūčių reikia, 
kad pasiekti savo tikslą organiza-
toriams“, - sakė kunigas S. Filipa-
vičius.

Lygiai kaip ir kunigas dr. N. 
Vyšniauskas, taip ir kunigas S. Fi-
lipavičius nemano, kad reikia gar-
siai piktintis tuo, kas gali nutikti 
festivalyje „Devilstone“.

„Yra toks pasakymas „Duok 
durniui kelią“. Na, ir tegul eina, 
kaip kas nori. Žinoma, bažnyčia 
savo poziciją pasakė ir ją kartoja“, 
- apie tai, kad religinei bendruo-
menei išsišokimai nukreipti prieš 
tikinčiųjų jausmus yra nepriimti, 
priminė kunigas S. Filipavičius.

Troškūnų Švč. Trejybės parapi-
jos klebonas S. Filipavičius svars-
tė, kad net ir pačiam festivaliui 
„Devilstone“ (lietuviškai – „Velnio 
akmuo“, - red.pastaba) galėjo būti 
suteiktas visai kitoks pavadinimas.

„Man pats principas nepriimti-
nas. Jeigu sakoma, kad velnias – 
blogio jėga ir simbolis, tai kam jį 
reikia akcentuoti ir sureikšminti? 
Juk yra pakankamai daug kitokių 
motyvų, kuriais galima džiaugtis. 
Yra tautosakiniai dalykai, Anykš-
čių kraštas labai turtingas savo ra-
šytojais, kultūra. Velnio akmuo ar 
Puntukas nėra vienintelis akcentas, 
be kurio Anykščiai nebūtų Anykš-
čiais. Ar šitas dalykas į visuomenę 
atneša pozityvą ar kažkokį susis-
kaldymą, tai tiesiog tuo klausimu 
diskutuoja visuomenė“, - svarstė 
pats džiazą mėgstantis klebonas S. 
Filipavičius. 

Teisėsauga buvo bejėgė

Priminsime, kad Anykščių re-
liginę bendruomenę festivalio 
„Devilstone“ organizatoriai jau 
buvo užpykdę 2010 metais, kuo-
met Anykščių šv. Mato bažnyčios 
klebonu dirbo Stanislovas Krum-
pliauskas. Pats klebonas festiva-
lyje nedalyvavo, tačiau jį supykdė  
žiniasklaidos priemonėse paskelb-
tos nuotraukos. Aiškintis, ar ti-
kinčiųjų jausmų neįžeidė grupės 
„Mayhem“ pasirodymas, kuriame 
buvo demonstruojamas apverstas 
kryžius, tuomet ėmėsi net prokuro-
rai, tačiau ikiteisminis tyrimas galų 
gale buvo nutrauktas.

Šiemet su festivalio „Devils-
tone“ organizatoriais susitikęs 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis perspėjo, kad religinės ne-
santaikos kurstymo festivalyje jis 
netoleruosiantis. Tiesa, pranešimai 
apie galimus skandalus, gali būti 
tiesiog „Devilstone“ organizatorių 
triukas kuo plačiau pareklamuoti 
Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, 
vyksiantį festivalį.

2010 metais festivalyje pasirodę  ir nepagarbą religiniams simboliams demonstravę norvegai  MAYHEM su-
pykdė tuometinį  Anykščių šv.Mato bažnyčios kleboną Stanislovą Krumpliauską ir tikinčiųjų bendruomenę.

Perspektyva. Anykščių rajono 
Tarybos narys, nepartinių komite-
to atstovas Arūnas Liogė vis ne-
atskleidžia kortų, ar kandidatuos 
į Seimą. Vis dėlto panašiausia, 
kad jis eis į rinkimus su Lietuvos 
centro partija, kuriai dabar vado-
vauja Naglis Puteikis. A. Liogės 
kandidatavimas neišvengiamai 
užtrauktų koalicijos partnerių 
nemalonę, jis dar labiau skaldytų 
ir taip jau aptirpusį liberalų kan-
didato Luko Pakelčio elektoratą. 
Jeigu A. Liogei vienmandatėje 
apygardoje ar per partijos sąrašą 
pavyktų patekti į Seimą, jį rajono 
Taryboje pakeistų visuomeninin-
kė Marijona Fergizienė.

Tuščia. Kol kas niekas nepa-
reiškė noro tapti Anykščių savi-
valdybės administracijos Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėju. Pretendentų dokumentai 
priimami iki liepos 14 dienos. 
Priminsime, jog ši pareigybė at-
silaisvino prieš porą mėnesių, 
Daivai Gasiūnienei išėjus dirbti 
Panevėžio miesto administraci-
jos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja – vyriausiąja ar-
chitekte.

Pradėjo. Kavarsko seniūno pa-
vaduotoja pradėjo dirbti Šarūnė 
Kalibataitė, prieš kurį laiką lai-
mėjusi konkursą. Ji iki tol buvo 
Kavarsko seniūnijos socialinė 
darbuotoja. Šiose pareigose ją pa-
keitė ukmergiškė Evelina Žižytė.

Olimpiečiai. Lietuvos plauki-
mo rinktinės vyriausiasis treneris, 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius Žilvinas Ovsiu-
kas su plaukimo rinktine išvyksta į 
Tenerifę. Po treniruočių stovyklos 
šioje Ispanijos saloje treneris kar-
tu su plaukikais keliaus į Braziliją. 
Ž. Ovsiukas “Anykštai” sakė, kad 
po Rio de Žaneiro olimpiados jis 
trauksis iš rinktinės. Tuo tarpu jo 
garsiausias auklėtinis Giedrius Ti-
tenis planuoja aktyviai sportuoti 
dar vieną olimpinį ciklą iki 2020-
ųjų olimpiados. 

Garbė. Andrioniškio garbės 
pilietis Vladas Algirdas Šemeta 
bus inauguruotas rugpjūčio 6-ąją. 
Tą dieną vyks penktasis Andrio-
niškio kraštiečių susiėjimas.

Nebaudė. Beveik mėnesį savi-
valdybės administracijos direk-
torę Venetą Veršulytę pavadavęs 
Saulius Rasalas revoliucijos ne-
darė. „Nieko nenubaudžiau, nors 
labai norėjosi“, – juokėsi direkto-
rės pavaduotojas S. Rasalas.  

Simultanas.  Liepos 23 dieną 
11 valandą L. ir S. Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje vyks šachma-
tų simultanas su Lietuvos šach-
matininke, didmeistre, Seimo 
nare Viktorija Čmilyte-Nielsen. 
Būtina išankstinė registracija tel. 
(8-682)12934. Užsiregistravus 
tam tikram skaičiui dalyvių, re-
gistracija bus nutraukta.

Sutartis. 18-metis anykštėnas 
Arminas Jasikonis pasirašė su-
tartį su viena iš stipriausių pa-
saulyje gamykline „Suzuki World 
MXGP“ motokroso komanda, ku-
rioje pakeis traumą gavusį Beną 
Taunlį. Iki šiol dar nė vienas lie-
tuvis nebuvo pelnęs tokio pripa-
žinimo.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota).
10.20 Delfinai ir žvaigždės.
12.00 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai.
13.50 „Puaro“. N-7
15.35 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).
16.15 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (k).
17.45 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.20 Tarptautinis vyrų 
krepšinio turnyras. Lietuva - 
Venesuela. 
20.30 Panorama..
21.05 UEFA EURO 2016 
apžvalga.
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. Finalas ir apdova-
nojimai. 
0.27 Trumposios žinios.
0.30 „Kamikadzė“. N-14
2.05 „1410 m. Žinomas neži-
nomas Žalgiris“ (k).

6.30 „Garfildas“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas 

ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“.
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.
9.30 „Kūlverstukas“.
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Ragana Lilė ir Drakono kny-
ga“. N-7
11.45 „Rembo sūnus“. 
13.40 „Krokodilas Dandis 2“ 
(k). N-7
15.55 Pričiupom!. N-7
16.25 „Didžioji scena“. 
18.30 Žinios. 
19.25 EURO 2016. 
19.30 Teleloto.
20.35 „Karas ir taika“. 
22.25 Operacija „Žaidimo 
pabaiga“. N-14
0.00 „Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“. N-14
1.35 „Griaustinis tropikuose“ 
(k). N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bidamanų turnyras“. 
N-7 
7.30 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“. N-7 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kapitono Granto beieš-
kant“.. 
9.55 „Kamelotas“. N-7 
11.05 „Barbės - princesės 
galia“.
12.35 „Jei tai būtų tiesa“. N-7
14.20 „Gražuolės iš pieni-
nės“. N-7 
16.15 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7 
21.30 „Piršlybos“. N-7 
23.50 „Pagrobimas. 48 bai-
mės valandos“. N-14 

1.35 „Statyk už favoritą“. 
N-14 

7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
7.30 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas iki 105 kg (k). 2015 m. 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 „Viena už visus“. N-7
10.05 Beatos virtuvė. 
11.00 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.
13.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7
13.30 Už vaikystę (k). 
14.00 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 „44-as skyrius“. N-7
18.45 „Aplink pasaulį per 80 
dienų“. N-7
21.00 „Kultas“. N-14
22.50 „Meilė manęs neiš-
duos“. N-7
0.55 „Jokių stabdžių!“ (k). 
N-14
2.40 „Akies krašteliu“ (k). 
N-14

6.50 „Būrėja“ (k).
8.00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
8.55 „Sodininkų pasaulis“ (k).
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – 
vanduo“.
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Šios vasaros valgiai.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Kas namie šeiminin-

kas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Pasaulio burtininkai“.
17.05 „Šarada“.
19.20 „Būrėja“.
19.55 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Bevardė 
mergina“. N-7
22.45 „Anonimas“. N-14
1.00 „Magai“.. 
1.55 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ (k). N-7 
2.45 „Laiko gijos“ (k). N-7
4.15 „Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus“ (k).
5.00 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“ (k).
5.30 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k).

KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).
8.00 Nacionalinei M. K. 
Čiurlionio menų mokyklai - 
70. 
10.00 XX Pažaislio muzikos 
festivalis (k).
10.45 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk. 
11.45 ORA ET LABORA. 
12.15 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Dainų 
diena.
16.45 „Mano vardas Karas“.
17.30 Mokslo sriuba (k).
17.45 Žinios (k).
18.00 „Odė Lietuvos baletui“ 
19.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
19.55 Mūsų dienos - kaip 
šventė. 
21.30 Panorama (k).

22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.35 Džiazo muzikos va-
karas. 
1.00 LRT OPUS ORE. 
2.00 „Odė Lietuvos baletui“ 
3.00 Muzika gyvai (k).
4.15 LRT Kultūros akademija 
(k).
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk 5.30 
Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Penktoji pavara (k).
7.55 KK2 (k). N-7
10.00 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Beatos virtuvė (k).
14.30 24 valandos (k). N-7
19.30 Penktoji pavara. 
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.00 „Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai“.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
23.20 Nuo... Iki... (k). 
0.10 Penktoji pavara (k).
1.00 Ne vienas kelyje (k). 
1.30 Autopilotas (k). 
1.55 KK2 (k). N-7
4.10 Dviračio šou (k). 

6.50 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7
7.30 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Bjauriausi darbai pa-

saulyje. N-7 
13.30 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Pragaro kelias“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Formulės – 1“ pa-
saulio čempionato Didžiojo 
Didžiosios Britanijos prizo 
lenktynės. 
21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. 
23.40 „Vikingai“. N-14 
0.45 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14 
1.35 „Pavojingiausias karys“. 
N-14 

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Amazonės džiunglės“.
12.15 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7
13.20 „Tigrų sala“.
13.50 „Mama detektyvė“. N-7
15.00 Žinios.
15.20 Ar žinai, kad...? 
15.25 „80-ieji“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Ar žinai, kad...? 
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 Žinios.
17.27 Ar žinai, kad...? 
17.30 „Pėdsakas“. N-7
19.30 „Mainai gamtoje“. N-7
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios.
21.27 Ar žinai, kad...? 
21.30 „24/7“.
22.30 „Laisvės šalis“. N-14
0.50 „Detektyvas Linlis“. N-7
2.40 „24/7“.
3.25 Vantos lapas.

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 2“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“. 
10.35 „Džesika Flečer 2“. N-7
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7
12.15 Savaitė (k).
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“. 
16.00 „Senis“. N-7
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 
22.10 Trumposios žinios. 
22.15 „Tanbachas - vieno kaimo 
likimas“. N-14
23.55 Trumposios žinios.
0.00 „Pasiutęs šuo. Slaptasis 
Kadafio gyvenimas“.
1.30 „Senis“ (k). N-7
2.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“. 
7.25 „Rožinė pantera“.

7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
9.50 24 valandos. N-7
10.45 24 valandos (k). N-7
11.50 Su cinkeliu. N-7
12.45 „Stebuklingi vaikai“ (k). 
13.10 „Rožinė pantera“ (k).
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.25 EURO 2016. 
19.30 „Gyvenimo receptai“. 
20.30 Nuo... Iki....
21.30 Žinios. 
22.10 EURO 2016. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Kitas pasaulis 4. Pabudimas“. 
N-14
23.55 „Judantis objektas“. N-7
0.45 „Visa menanti“. N-7
1.35 „Ties riba“. N-14

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

kelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Dešimt jardų“. N-7 
0.35 „Skandalas“. N-14 
1.30 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 
1.55 „Mažylė Houp“. N-7 

6.30 „Kazanova. Gundymo me-
nas“ (k). N-7
7.25 Sveikatos ABC televitrina. 
7.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
8.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
9.50 „Mistinės istorijos“. N-7
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
13.55 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“. N-7 
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“..
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 „Kunigas“. N-14
23.05 „Meilė manęs neišduos“ 
(k). N-7
1.05 „Kultas“ (k). N-14 
2.35 Kalbame ir rodome. N-7
3.20 Pagalbos skambutis (k). 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 

10.00 „Vangelija“. N-7
11.00 „Būrėja“ (k).
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.30 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės I. Ištikimybė iki mirties“. N-14
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7
1.20 „Karadajus“. N-7
2.10 „Dvidešimt minučių“. N-7.
2.55 „Senojo Tilto paslaptis“.

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Europos futbolo čempiona-
tas. Finalas ir apdovanojimai (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kalba.
12.20 Mūsų miesteliai. 
Lyduvėnai. 
13.15 „Didysis Gregas 2“ (k). 
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 11“. 
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupilamiai 2“
15.40 „Heidė“ (k).
16.05 „Šokių akademija“ (k).
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Kultūrų kryžkelė (k).
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, 
k).
18.30 Kultūrų kryžkelė (subti-
truota, k).
19.00 Septynios Kauno dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 

N-7
21.20 Euromaxx. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Meilės kerai“ (k). N-7 
23.50 „Likimas leido...“ (k).
0.15 ARTi. Animacija.
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.15 XX Pažaislio muzikos fes-
tivalis (k).

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

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
8.00 „Medikopteris“. N-7 
9.00 Nuo amato iki verslo. 
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 

16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14 
23.00 „Pjūklas 4“.  N-14 
0.50 „6 kadrai“. N-7 
1.00 Comedy club. N-14 
2.00 „Naujakuriai“. N-7

 
7.20 Kaimo akademija.
7.50 Vantos lapas. 
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. N-7
11.25 „Delta“. N-7
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.50 Rio 2016. 
19.00 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.30 Rio 2016. 
23.40 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.10 „Miškinis“. N-7 
1.05 „Pėdsakas“. N-7
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai“.
9.40 „Heidė“. 
10.05 „Šokių akademija“. 
10.35 „Džesika Flečer 2“. N-7
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 „Senis“. N-7 
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
17.35 Klausimėlis.lt
17.50 Šiandien.
18.20 Tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras. Lietuva - Nyderlandai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų - 90 legen-
dų“.
22.50 Trumposios žinios. 
22.55 „Karlas ir Berta“. N-7
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Senis“ (k). N-7
1.30 Auksinis protas. 
2.40 Klausimėlis.lt
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Rojus Lietuvoj“ (k).

6.30 „Garfildas“.

6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.50 Su cinkeliu. N-7
12.45 „Stebuklingi vaikai“ (k).
13.10 „Rožinė pantera“ (k).
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo receptai“. N-7
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Dingę be žinios 2“. N-14
0.05 „Judantis objektas“. N-7
0.55 „Visa menanti“ N-7
1.45 „Ties riba“. N-14

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

0.50 „Skandalas“. N-7 
1.40 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 
2.05 „Mažylė Houp“. N-7

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k).
8.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7
9.50 „Mistinės istorijos“. N-7
10.50 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“. N-7
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7
19.30 Pričiupom! N-7.
20.00 Pagalbos skambutis. N-7 
21.00 Farai. N-14
21.30 „Matadoras“. N-14
23.20 „Kunigas“ (k). N-14
0.50 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
1.40 „Kortų namelis“. N-14
2.30 Kalbame ir rodome. N-7
3.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
3.55 Farai (k). N-14
4.20 Kalbame ir rodome (k). 
N-7
5.05 „Mistinės istorijos“ (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7

7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.00 „Vangelija“. N-7
11.00 „Būrėja“ (k).
11.35 „Didingasis amžius“. N-7.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
15.30 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės I. Mirtis po priedanga“. N-14
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7
0.55 „Karadajus“. N-7
1.45 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.30 „Būrėja“ (k).
3.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo šviesa“.

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k).
8.20 Euromaxx. (k).
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.20 Girių horizontai. 
13.15 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“ (k).
15.40 „Heidė“ (k).

16.05 „Šokių akademija“ (k).
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016.
18.45 Bėdų turgus.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 
N-7
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Lietuvos moksleivių dai-
nų šventė 2016. Ansamblių va-
karas.
1.00 Mokslo sriuba (k).
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.20 „Kijevas. Lietuvos epocha“ 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k).
4.30 Bėdų turgus (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou. 
11.30 KK2 (k). N-7
12.15 Penktoji pavara (k). 
13.10 „Berluskonio ryšiai su ma-
fija. Itališki skandalai“ (k). 
14.15 24 valandos. N-7
15.15 KK2. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
8.00 „Medikopteris“. N-7 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 

12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „12 galimybių“. N-14 
0.15 „6 kadrai“. N-7 
1.00 Comedy club. N-14 
2.00 „Naujakuriai“. N-7 

6.55 Reporteris. 
7.50 „80-ieji“. N-7
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. N-7
11.25 „Delta“. N-7
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.50 Ar žinai, kad...? 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.30 Ar žinai, kad...? 
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 „Miškinis“. N-7
1.05 „Pėdsakas“. N-7
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 2“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija 2“.
10.35 „Džesika Flečer 2“. N-7 
11.25 „Didysis Gregas 3“. N-7
12.15 Specialus tyrimas. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 „Senis“. N-7
17.05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu. 
21.10 Loterija „Jėga“. 
21.15 Stilius. 
22.00 Trumposios žinios.
22.05 „Kaip Hektoras laimės 
ieškojo“. N-7
0.00 Trumposios žinios.
0.05 „Senis“ (k). N-7
1.05 Auksinis protas (k). 
2.15 Bėdų turgus (k).
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Mūsų miesteliai. Leckava. 
1 d. (k). 

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.

7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.50 Su cinkeliu. N-7
12.45 „Stebuklingi vaikai“ (k).
13.10 „Rožinė pantera“ (k).
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo receptai“. N-7
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Nakties klajūnai“. N-14
0.20 „Judantis objektas“. N-7
1.10 „Visa menanti“ N-7
2.00 „Ties riba“. N-14

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

0.50 „Raitelis be galvos“. N-14 
1.40 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
7.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
8.55 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.50 „Mistinės istorijos“. N-7
10.50 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. 
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
18.00 Info diena. 
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 „Vizas. Nojaus arkos pa-
slaptis“. N-7
0.00 „Matadoras“ (k). N-14
1.40 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
2.30 „Kortų namelis“. N-14
3.20 Kalbame ir rodome. N-7
4.05 „Pagalbos skambutis“ (k). 
4.45 Farai (k). N-14
5.10 Kalbame ir rodome (k). 

6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.00 „Vangelija“. N-7
11.00 „Būrėja“ (k).
11.35 „Didingasis amžius“. N-7

13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.30 „Mentalistas“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės II. Mirties šešėlis“. N-14
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7
0.50 „Karadajus“. N-7
1.40 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.30 „Būrėja“ (k). 
3.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras. Lietuva – Nyderlandai 
8.20 Laiko ženklai. 
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.20 Mūsų miesteliai. 
Žiežmariai. 1 d. 
13.15 „Didysis Gregas 3“ (k). 
N-7
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“.
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“ (k).
15.40 „Heidė“ (k).
16.05 „Šokių akademija 2“ (k).
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016. 
18.45 Klauskite daktaro. 

19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 
21.20 Kelias į namus. Guoda 
Gedvilaitė. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Kafkos „Statinys“. N-7 
0.15 Naktinis ekspresas. 
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.15 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016 (k).
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k).
4.30 „Klauskite daktaro“ (k).
5.20 Panorama (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7
12.20 Nuo... Iki... (k).
13.15 24 valandos (k). N-7
14.15 24 valandos. N-7
15.15 KK2. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).

 
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
8.00 „Medikopteris“. N-7 
9.00 „6 kadrai“. N-7 
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 

17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 UEFA Čempionų lygos 
atrankos rungtynės. Vilniaus 
„Žalgiris“ - Astanos „Astana“.
22.00 „Gelbstint eilinį Rajaną“. 
N-14
1.30 „Naujakuriai“. N-7 

6.55 Reporteris. 
7.50 „80-ieji“. N-7
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. N-7
11.25 „Delta“. N-7
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
 18.50 Ar žinai, kad...? 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.30 Ar žinai, kad...? 
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 „Miškinis“. N-7
1.05 „Pėdsakas“. N-7
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.10 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7
3.00 „Pėdsakas“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
9.40 „Heidė“. 
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer 2“. N-7
11.25 „Didysis Gregas 3“. N-7
12.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 „Senis“. N-7
17.05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 
17.35 Klausimėlis.lt 
17.50 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
18.20 Tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras. Lietuva - Baltarusija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Žana d’Ark“. N-14
0.50 Trumposios žinios.
0.55 „Senis‘ (k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai (k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).

 
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
11.50 Su cinkeliu. N-7
12.45 „Stebuklingi vaikai“ (k).
13.10 „Rožinė pantera“ (k). 
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo receptai“. N-7
20.30 Nuo... Iki...
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Bejėgis teisingumas“. N-14
0.00 „Judantis objektas“. N-7
0.50 „Visa menanti“. N-7
1.40 Sveikatos ABC televitrina 
(k).

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

21.00 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Išminuotojų būrys“. N-14 
1.15 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14 

 6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
7.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
8.55 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.50 „Mistinės istorijos“. N-7
10.50 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. 
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
18.00 Info diena. 
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Arena“. N-14
23.20 „Vizas. Nojaus arkos pa-
slaptis“ (k). N-7
1.40 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
2.30 „Kortų namelis“. N-14
3.20 „Diagnozė – žmogžudystė“ 
4.50 Savaitės kriminalai (k). N-7
5.15 „Mistinės istorijos“ (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.00 „Vangelija“. N-7
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“. N-7

13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.30 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Foilo karas. Eliza“. N-7
22.50 „Užkampis“. N-7
23.45 „Su kuo, po galais, aš su-
situokiau?“ N-7 
0.35 „Karadajus“. N-7
1.20 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.10 „Būrėja“ (k). 
3.10 „Senojo Tilto paslaptis“.
4.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7

 KULTŪRA

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai.
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.20 Mūsų miesteliai. 
Žiežmariai. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas 3“ (k). 
N-7
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“ (k).
15.40 „Heidė“ (k).
16.05 „Šokių akademija“ (k).
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 

susitikimas 2016.
18.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 
N-7
21.20 IQ presingas. 
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Septyni nematomi žmo-
nės“. N-14
0.25 Naktinis ekspresas. 
1.00 Mokslo sriuba (k).
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.15 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016 (k).
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
N-7
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k).
4.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k).

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

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
8.00 „Medikopteris“. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 

12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Taikinys #1“. N-14
1.15 Comedy club. N-14 
2.10 „Naujakuriai“. N-7 

6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“. N-7
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. N-7
11.25 „Delta“. N-7
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“.  N-7
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
0.05 „Miškinis“. N-7
1.05 „Pėdsakas“. N-7
1.50 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.10 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“. 
9.40 „Heidė“. 
10.05 „Šokių akademija 2“.
10.35 „Džesika Flečer 2“.
11.25 „Didysis Gregas 3“. N-7
12.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 „Senis“. N-7
17.05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 
17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
19.00 Klausimėlis.lt
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Arnas, riteris tamplie-
rius“. N-7
0.55 Trumposios žinios.
1.00 „Senis“ (k). N-7
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro (k).
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas „90 dainų - 90 legendų“ 
(k).
5.00 LRT radijo žinios.

5.05 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas „90 dainų - 90 legendų“ 
(k).
5.45 Klausimėlis.lt (k).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.45 24 valandos (k). N-7
11.50 Su cinkeliu. N-7
12.45 „Stebuklingi vaikai“ (k).
13.10 „Rožinė pantera“ (k).
13.35 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 „Policijos akademija“.
21.25 „Šūvis tamsoje“. N-7
23.25 „Džonas Heksas“. N-14
0.50 „Nakties klajūnai“ (k). 
N-14

6.25 „Monsunas“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
8.25 „Naisių vasara“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba. N-7 
12.00 „Svotai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7 
16.30 TV Pagalba N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Žuviukas Nemo“.
21.25 „Mažieji Fokeriai“. N -7 
23.20 2 Barai. Naktis.

00.00 „Mirtis iš dangaus“. N-14
1.55 „Rizikinga erzinti diedukus 
2“. N-14 

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
7.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k).
8.55 „Laukinis“. N-7
10.50 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
11.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7
14.50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Info diena. 
18.30 Pasaulio profesionalų 
imtynės. N-7
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7
21.30 „Gatvių kovotojas“. N-7
23.25 „Arena“ (k). N-14
1.05 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7. 
1.55 „Kortų namelis“. N-14
2.35 „Gatvių kovotojas“ (k). 
N-7
4.10 Amerikietiškos imtynės 
(k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
8.10 „Denis Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7

10.00 „Vangelija“. N-7
11.00 „Eliza“. N-7 
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“. N-7
13.25 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.30 „Mentalistas“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Nebylus liudijimas. Tikra 
meilė kantri“. N-7
21.00 „Nusikaltimas“. N-14
23.10 SNOBO KINAS 
„Forestas Gampas“. N-7
1.45 „Karadajus“. N-7
2.30 „Dvidešimt minučių“. N-7
3.20 „Senojo Tilto paslaptis“.
4.15 „Mano gyvenimo šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7
6.50 Tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras. Lietuva - Baltarusija 
(k).
8.20 Laiko ženklai.
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 11“ 
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.25 Francas Šubertas. 
Kvintetas A-dur D667 
(„Forellenquintet“) fortepijonui, 
smuikui, altui, violončelei ir kon-
trabosui.
13.15 „Didysis Gregas 3“ (k). 
N-7
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 ARTi. Animacija (k).
15.15 „Padūkėliai marsupila-

miai 2“ (k).
15.40 „Heidė“ (k).
16.05 „Šokių akademija“ (k).
16.30 Konkursas „Dainų daine-
lė 2016“.
18.15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
19.15 Muzika gyvai. 
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k).
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 DW naujienos rusų kal-
ba.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 „Žana d’Ark“ (k). N-14
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
2.15 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016 (k).
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
N-7
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k).
4.30 IQ presingas (k).
5.00 Septynios Kauno dienos 
(k).
5.30 Panorama (k).

6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Penktoji pavara (k). 
11.50 Beatos virtuvė. 
12.40 Nuo... Iki... (k). 
13.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
14.15 24 valandos. N-7
15.10 „Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai“ (k).
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena.
21.00 Penktoji pavara (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7 
8.00 „Medikopteris“. N-7 
9.00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai. N-7
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Rezidentai“. N-7 
12.30 „Naujakuriai“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „Medikopteris“. N-7 
16.00 „Havajai 5.0“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
19.00 „CSI Majamis“. N-7 
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „Įsibrovimas“. N-14 
0.15 „Taikinys #1“. N-7 

6.55 Reporteris. 
7.50 „80-ieji“. N-7
8.20 „Moterų daktaras“. N-7
9.20 „Pėdsakas“. N-7
10.20 „Platinos karštinė“. N-7
11.25 „Delta“. N-7
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“. N-7
16.00 Žinios.
16.25 Skinsiu raudoną rožę. 
17.00 „Moterų daktaras“. N-7
18.00 Reporteris. 
18.55 „Delta“. N-7
20.00 Reporteris. 
20.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Vampyrai. Mirusiųjų die-
na“. S
1.05 „Interviu su žudiku“. N-14
2.45 „Vampyrai. Mirusiųjų die-
na“. S
4.15 „Interviu su žudiku“. N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Eidami nuo skaitmens prie skaitmens, iš-
braukite duotus skaičius. Atsakymas — liku-
sių neišbrauktų skaitmenų suma.

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

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. Leckava. 
2 d. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.50 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“. N-7
15.40 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. 
17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).
19.00 Klausimėlis.lt
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Koncertas „Tai, kas tikra“.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Per vėlu pasakyti sudie“. 
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Pasaulio dokumentika (k).
2.05 „Šerloko Holmso nuotykiai“ 
3.50 Koncertas „Tai, kas tikra“ 

6.30 „Garfildas“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitė“
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Skrybėliuotė“.
9.50 „Kūlverstukas eina į mokyklą“ 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
„Žvėreliai Vėjo šalyje“.
11.45 „Dviese mes jėga“.
13.50 Pričiupom!. N-7
14.20 „Šūvis tamsoje“ (k). N-7
16.30 „Gyvenimo šukės“. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS „Užburtoji 
Ela“ 
21.15 „Didžiosios motušės na-
mai“. N-7
23.05 „Kelyje 2. Alaus tenisas“. 
N-14
0.50 „Bejėgis teisingumas (k). 
N-14

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bidamanų turnyras“. N-7
7.30 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“. N-7 
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7 
9.00 „Kung Fu Panda“.
9.30 Mes pačios. Vasara. 
10.00 „Kamelotas“. N-7
11.10 „Frankenvynis“. N-7 
12.50 „Anapus tvoros“. N-7 
14.30 „Vaiduoklių gaudytoja“. 
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
18.30 TV3 žinios 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Didžiosios traktorių lenk-
tynės. N-7
20.30 „Paskutinis oro valdyto-
jas“. N-7
22.35 „Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas“. N-14 
0.20 2 Barai. Naktis. S 
1.00 „Strečas“. N-14 
2.45 „Mažieji Fokeriai“. N-7

6.25 Pričiupom! (k). N-7
6.50 Pagalbos skambutis (k). 
7.40 „Diagnozė – žmogžudystė“ 
(k). N-7
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Pričiupom! (k). N-7
11.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onų lygos finalas Turkijoje. 2015 
m.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 FAILAI X. „Drakula. Tikroji 
vampyro istorija“. N-7
14.00 „Mistinės istorijos“. N-7
16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
18.00 „44-as skyrius“. N-7
19.00 Už vaikystę. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
21.55 MANO HEROJUS 
„Baimės kaina“. N-14
0.15 AŠTRUS KINAS „Jie“. S
1.40 „Kortų namelis“ (k). N-14
3.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (k). N-7
4.00 Muzikinė kaukė (k). 

6.50 „Akloji“ (k).
8.00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
8.55 „Sodininkų pasaulis“ (k).
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Įdomiausi faktai apie gy-
vūnus“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Šios vasaros valgiai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeiminin-

kas?“ 
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Pasaulio burtininkai“. 
N-7
17.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7
19.00 „Gyvenimo pusiaukelėje“. 
N-7
21.00 „Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. 
Žmogžudystė dėl garbės“. N-7
22.50 „Laiko gijos“. N-7
0.25 „Magai“.
1.25 „Forestas Gampas“ (k). 
N-7
3.40 „Įdomiausi faktai apie gyvū-
nus“ (k).
4.25 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“ (k).
4.55 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k). 
5.20 Šios vasaros valgiai (k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus (subtitruota, 
k).
7.45 Atspindžiai (k).
8.15 Duokim garo!
9.45 Kultūrų kryžkelė. 
10.45 Krikščionio žodis (subti-
truota).
11.00 Kelias.
11.20 LRT Kultūros akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma. 
12.50 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2016.
13.40 Muzika gyvai (k).
15.00 Naujai paskirto-
jo Panevėžio vyskupo Lino 
Vodopjanovo ingresas.
16.45 „Kinijos skoniai“.

17.40 Žinios (k).
17.55 Klauskite daktaro (k).
18.40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.
19.30 ARTS21.. HD.
20.00 Mūsų dienos - kaip šventė. 
21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Jūros šventė. 2012.
0.10 „Arnas, riteris tamplierius“ 
(k). N-7
2.20 IQ presingas (k).
2.45 Rusų gatvė (k).
3.15 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija (k).
3.45 ARTi. Emalis (k).
4.15 Linija, spalva, forma (k).
5.00 ARTS21 (k).
5.30 Panorama (k).

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

6.30 Bjauriausi darbai pasauly-
je. N-7
7.30 Ledo kelias. N-7 
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo. 

10.00 „Pragaro kelias“. N_7
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7 
12.00 Futbolo TV. 
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7 
13.30 Jokių kliūčių! N-7 
14.30 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7 
16.00 „Pragaro kelias“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
18.00 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Aš, tu ir Diupri“. N-7 
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „Robas Rojus“. N-14 
1.20 „Įsibrovimas“. N-14 

7.25 Šiandien kimba. 
8.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7
9.30 „Tigrų sala“.
10.00 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Kelionė“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7
13.00 „Mikropasauliai“. N-7
13.40 Rio 2016. 
13.50 „Mama detektyvė“. N-7
15.00 Žinios.
15.20 Ar žinai, kad...? 
15.25 „80-ieji“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Ar žinai, kad...? 
16.25 „80-ieji“. N-7
17.00 Žinios.
17.27 Ar žinai, kad...? 
17.30 „Pėdsakas“. N-7
19.30 „Mainai gamtoje“. N-7
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios.
21.27 Ar žinai, kad...? 
21.30 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7
0.00 „Tinklas“. N-14
2.05 „Šetlando žmogžudystės“.
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- Kokie Jus užplūdo jausmai 
į rankas paėmus savo antrąją 
knygą?

- Pirma mintis – ar spėsiu iki 
„kamščio“ pradžios išsikapanoti 
iš Vilniaus senamiesčio, kur yra 
„Versus Aureus“ leidykla...  Labai 
myliu Anykščius ir juose gerai jau-
čiuosi net ir vairuodamas. Bet jei 
miestas nors kiek didesnis, bent 
toks kaip Rokiškis – vairuoti sun-
kiau, matyt, aura ne ta. 

Ir „Kryptis-Rytai“, ir „Kur 
skraido liūdesio lėktuvai“ pasiė-
miau iš karto, kai tik sužinojau, 
kad jos atvežtos iš spaustuvės iki 
leidyklos. Pižoniškai miela ranko-
se laikyti savo knygą, tačiau pir-
miausia ją pagriebęs desperatiškai 
verčiau ieškodamas, ar nėra klai-
dų antraštėse, ar nuotraukos tikrai 
ten, kur turi būti ir t.t. Iš žurnalis-
tinės patirties žinau, kad laikraš-
čio korektūrą tegul skaito ir dvi-
dešimt žmonių, bet vis tiek gali ne 
tik straipsnio antraštė nukristi, bet 
ir visas laikraščio pavadinimas. 
Po šio desperatiško knygos varty-
mo atėjo atoslūgis – viskas gerai, 
viskas vietoje...

- Rašytojau, ar sunku išleisti 
knygą?

- Labai sunku. Pagrindinės lei-
dyklos yra Vilniaus centre. Išleistą 
knygą paprastai gali pasiimti tik 
antroje dienos pusėje. Prieš pat 
eismo piką. Tikiuosi, kad atsiras 
leidyklų Ukmergės plente... Jei 
rimtai – man abi knygas išleisti 
buvo labai paprasta. Apskritai nesu 
parašęs ko nors į stalčių. Knygai 
„Kryptis-Rytai“, kurią išleido lei-
dykla „Mintis“, buvo skirta Kultū-
ros ministerijos parama, o „Versus 
Aureus“ „Kur skraido liūdesio 
lėktuvai“ leido be valstybės para-
mos, rizikuodama savo pinigais.  
Abiem atvejais leidyklos, kurios 
ėmėsi leisti mano knygas, nebuvo 
pirmosios, kurioms jas pasiūliau, 
tačiau tikrai ir nepervargau ieško-
damas leidėjų. Man regis, esminis 
dalykas, net ne leidyklos požiūris, 
o konkretus asmuo, kuris pirmasis 
leidykloje žvilgteli į tavo rankraš-
tį. „Kur skraido liūdesio lėktuvai“ 
pateko redaktorei Onutei Gudžiū-
nienei. Suvokiu, jog jei ji būtų 
pasakius: „Na, visiška nesąmonė“ 
– niekas daugiau nebebūtų ėmęs 
skaityti rankraščio. Tad man pasi-
sekė, kad rankraščio failą atsidarė 
tas žmogus, kuriam mano raiškos 
stilius buvo priimtinas. Tačiau jei 
leidykla būtų Ukmergės plente, 
knygą išleisti būtų lengviau.

- Portalas „Delfi“ išspausdino 
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“ 
anonsą ir ištrauką iš knygos - 
„Kelios dienos emigrantų auto-
buse į Angliją: nesibaigiantys 
keiksmai, alkoholis ir gėda dėl 
tautiečių”. Jums tikrai gėda, kad 
tautiečiai geria ir keikiasi?

- Aš pats geriu ir keikiuosi… Ir 
man dėl to gėda. Net į veidrodį ne-
žiūriu, kad gėdos matyčiau mažiau. 
Kelionės į Anglija pradžia, buvimas 
autobuse, mane tikrai sukrėtė. Su-
tinku, kad jau vien gėrimas ir kei-
kimasis jautresnės sielos žmones 
gali šokiruoti, tačiau mano „sukra-
tymo” esmė ne čia. Knygoje rašau, 

Knygų rašymą palygino su  
loterijos bilieto pirkimu

kad mano supratimu tas, sakykim, 
nepadorus bendrakeleivių elgesys 
– tai skydas nuo savo baimių, išgy-
venimų. Gerai nesijaustum ir atseit 
padorioje kompanijoje, kur vieni 
rauda, kiti pusbalsiu poteriauja. 
Toks fonas taip pat slėgtų. Sukrėtė 
mane ne bendrakeleiviu raiška, o ta 
bendra nelaimingumo atmosfera. 
Knygos pradžia asocijuosi su pabai-
ga, su lėktuvu, kuriuo grįžau namo. 
Lėktuve buvo tylu ir ramu, tačiau 
ir jame jutau slogų kvapą. Pavadi-
nimas „Kur skraido liūdesio lėktu-
vai”, mano, kaip autoriaus, tipažui, 
o ir knygos sarkastiškam žanrui yra 
akivaizdžiai per daug lyriškas. Ta-
čiau jis prilipo… Pavadinimą rin-
kausi iš to vienintelio varianto, o ir 
su leidėjais tik pasvarstėme turėtų 
būti „skraido“ ar „skrenda“.  

 
- Kokių tikslų siekiate šia kny-
ga?

- Jokių. Kaip visada… Labai 
gajus mitas apie žurnalistus – „jis 
taip parašė, reiškia – turi štai tokį 
paslėptą tikslą.” Paprastai ką nors 
rašydamas, nesvarbu, ar tai knyga, 
ar trumpa žinutė internete – turiu 
tik vienintelį tikslą - sulaukti kuo 
didesnės skaitytojų auditorijos. 
Žinoma, kartais norisi kažką pa-
keisti, pvz. neslėpsiu, kad norėčiau 
priversti Anykščių valdžią nesta-
tyti medinės pilies. Tačiau esu įsi-
tikinęs, kad kuo daugiau rašysiu, 
jog pilis yra nesąmonė, tuo labiau 
rajono valdžia ją norės statyti. Jau-
čiuosi suaugęs. Manau, jau sugebu 
išskaičiuoti, koks galimas veiksmo 
ir atoveiksmio santykis. Ir seniai 
nebetikiu, kad keičiu pasaulį. Tiks-
liau lyg ir keičiu, bet žinau, kad jis 
nesikeis.  Kita vertus, netikiu, kad 
pasauliui labai jau aš esu reikšmin-
gas. Žodžiu, „Kur skraido liūdesio 
lėktuvai” esminis tikslas – surasti 
kuo daugiau skaitytojų, pačiam pa-
justi džiaugsmą gavus savo knygą 
ir sėkmingai per piką išvažiuoti iš 
Vilniaus senamiesčio… 

- Meluojate, kad nenorite nie-
ko įrodyti…

- Taip. Meluoju. Nors gal ir ne-
meluoju. Esu įsitikinęs, kad žmo-
gus, būdamas savoje aplinkoje, 
privalo būti laimingesnis nei sveti-
moje aplinkoje, o jeigu yra atvirkš-
čiai, tai jau iškrypimas. Savo kny-
goje lyg ir neperšu šios idėjos – tik 
rašau, ką aš Anglijoje mačiau ir ką 
patyriau. Bet gali būti, jog ir peršu. 
Emigrantai užsieniuose daugiau 
uždirba nei Lietuvoje, bet gyvena 
savo sferose, tokiuose savotiškuo-
se burbuluose. Vienų tie burbulai 
visai mažyčiai – „flatas” – darbas – 
supermarketas. Kitų didesni, trečių 
net labai dideli. Jie net keliauja po 
tą svetimą šalį ir net turi pažįstamų 
anglų. Tikiu, jog yra tokių Anglijos 
lietuvių, kurie buvo teatre. Gal net 
operoje. Tai mano amžinos disku-
sijos su bičiuliais tema. Man jie 
sako: „O tu pažiūrėk, kaip Lietu-
voje žmonės gyvena”. Matyt, da-
lies Lietuvos žmonių jau net nepa-
stebiu. Atitolau nuo liaudies. Bet, 
jeigu bandau pasaulį suvokti per 
savo asmeninę prizmę, t.y. save iš 
Anykščių perkelti į Anglijos pro-
vincijos miestelį, na, niekaip ne-
galiu išvaduoti savęs iš to menamo 
burbulo. Čia dirbu žurnalistu, turiu 
namą, mašiną (dažniau važiuojan-

čią nei nevažiuojančią), išleidau 
dvi knygas…  Uždirbu, žinoma, 
š…ai. Anglijoje uždirbčiau dau-
giau. Na, bet į dabartinį lietuviškąjį 
socialinį statusą Anglijoje niekada 
neatsistočiau. Juolab kad dar ten 
ir eismas kaire puse. Neabejoju, 
kad net ir jaunimui čia prasimuš-
ti yra lengviau. Ten ne tik pinigų 
daugiau, bet ir protingų vidutinio-

kų – milijonai. Bet Anglijoje gerai 
gali būti tiems, kurie čia yra du-
gne. Nes iš dugno nei vienur, nei 
kitur nėra kur kristi. O Anglijoje 
visokie dugniniai padarai uždirba 
(arba gauna) daugiau nei čia. Šio 
sluoksnio džiaugsmas emigracija 
yra pagrįstas…       

- Ką pagalvojate, kai Jūsų 
pažįstami žmonės praneša apie 
emigraciją?

- „Na ir čiuožkit sau”, – pagal-
voju. Jei rimtai -  visi žmonės skir-
tingi, visų emigracijos priežastys 
skirtingos. Kai asmuo emigruoja 
todėl, kad jį Kembridžas kviečia 
profesoriauti, žinoma, nežiūriu 
su užuojauta. Apskritai nejaučiu 
kažkokio perdėto gailesčio emi-
grantams – kiekvienas pats laisvas 
rinktis savo kelią. Kita vertus, gy-
venimo kelio pasirinkimas įvyksta 
gerokai anksčiau nei emigracijos 
faktas, kai, pavyzdžiui, nusprendi 
siekti profesijos, kurios pavadini-
me trys neaiškūs žodžiai… 

Rusai mėgsta tokį talpų posakį, 
kuris išvertus skamba „dėl valsty-
bės skaudu”. Man emigracijoje šita 
dalis labiausiai nepatinka. „Va, aš 
su aukštuoju išsilavinimu, bet Lie-
tuvai esu nereikalingas”,  –  skaus-
mą lieja vištų pešėjai… Knygoje 
rašau apie čeką Standą, su kuriuo 

kartu dirbau Anglijos sąvartyne. 
Jam pagarbą jaučiu vien už tai, 
kad savosios valstybės nekeikė. 
O galėjo… Čekas studijavo stiklo 
technologija tuo metu, kai Čekijos 
stiklo pramonė jau buvo bankruta-
vusi, paskui dar kažkokią restaura-
vimo chemiją… Iš jo išsilavinimo 
tiek naudos, kad Anglijos sąvarty-
ne pagal kvapus gali skirti kokios 
dujos išsiskiria. Matyt, Standa tiek 
protingas, jog supranta, kad valsty-
bė dėl jo pasirinkimų nėra kalta.  

- Paprastai žurnalistai mėgsta 
kritikuoti valdžią, o Jūs, regis, 
kaltinate pačius piliečius?

-Žinoma, visos valdžios yra blo-

gis. Didžioji mūsų problemų dalis 
yra dėl blogos valdžios. Tačiau 
mes taip įsimėgaujame savo pro-
blemų perstūmimu valdžiai, kad ji 
tampa kalta absoliučiai dėl visko. 
Vyras geria – kalta valdžia, vaikas 
„ryžas” – todėl, kad valdžioje de-
bilai. Lyg jie tą vaiką būtų darę… 
Gal tik dėl oro, kuris visada būna 
blogas, valdžios nekaltiname. Nors 
kolūkių laikais oras buvęs neabe-
jotinai geresnis, žiemos buvę kaip 
žiemos, vasaros kaip vasaros… 

 
- Anglijoje skynėte narcizus 

ir rūšiavote atliekas. Paprastai 
žmonės apie tai net nepasakoja, 
o jūs apie savo buvimą, kaip pats 
sakote, „dugne” net parašėte 
knygą. Kodėl?

- Viskas tik dėl pinigų. Na, dar 
dėl šlovės. Knygoje paaiškinu, kaip 
atsidūriau sąvartyne… Beje, nar-
cizų skynimas man patiko. Aišku, 
buvo pora trūkumų – gyvenimo są-
lygos ne pačios geriausios bei dar-
bas buvęs “į minusą”. Bet visa kita 
– puiku. Narcizų skynimas – kaip 
meditacija. Visą laiką turi skaičiuoti 
gėlytes ir gėlyčių ryšulėlius, todėl 
galva būna švari, tyra, be jokių blo-
gų ir net be gerų minčių. Plius dar 
sportinis principas, azartas – reikia 
kuo daugiau suskinti, varžytis dėl 
geresnių lysvių. Jei būtų pavykę 

„narcizuose” užsidirbti, būčiau ir 
kitais metais važiavęs bent porai 
mėnesių.      

- Kiek kainuoja išleisti knygą?
- Nežinau. Leidykla iš autoriaus 

perka kūrinį, iš jo padaro prekę, 
bando parduoti ir užsidirbti. Aki-
vaizdu, kad leidyklos iš knygų lei-
dybos užsidirba – kažkaip juk išlai-
ko pastatus, darbuotojus.  Aš į savo 
knygas žiūriu kaip į pajamų šaltinį. 
Kol kas tas šaltinis yra sausas. Bet 
vėlgi, tai yra natūralu… Čia kaip 
anekdote, kai žmogus prašė Dievo 
padėti jam laimėti milijoną. „Dur-
niau, tu bent loterijos bilietą nusi-
pirk”, – pamokė Dievas. Mano po-
žiūris į knygų leidimą ir yra kaip į 
loterijos bilietų pirkimą, bandymas 
sutverti tokį kūrinį, kuris būtų skai-
tomas, kurio tiražai būtų kartojami, 
knygos verčiamos į nencų, čiukčių, 
karelų ir kitas didžiąsias kalbas. 
Žodžiu, ateityje žadu būti pirmuoju 
Lietuvos rašytoju-milijonieriumi. 
Beje, rašytojams už knygų naudo-
jimą bibliotekose autorinius atlygi-
nimus moka ir LATGA. Kiekvienas 
žmogus, bibliotekoje paėmęs skai-
tyti knygą, finansiškai paremia ra-
šytoją. Tiesa, ne savo asmeniniais, 
o valstybės biudžeto pinigais. Auto-
rinės teisės yra paveldimos – mirus 
rašytojui honoraras pervedamas ar-
timiesiems. LATGA-os pinigai taip 
pat kol kas greičiau yra teoriniai, bet 
pernai už „Kryptis-Rytai” panaudą 
bibliotekose, regis, 200 eurų gavau. 
Smulkmena, bet vis tiek malonu.   

- Kalbėdamas apie milijoną 
adekvačiai įsivertinate savo fan-
taziją?

- Pažįstu daug žmonių, kuriems 
visai nereikia pinigų, tačiau jiems 
reikia dalykų, kurių be pinigų ne-
gausi. Man taip pat pinigų visiškai 
nereikia. Bet, pavyzdžiui, norėčiau 
mažiau dirbti. Tam, kad mažiau 
dirbčiau, reiktų spintelės, iš kurios 
galėčiau pasiimti pinigų, kuriuos į 
spintelę padėtų Sara, o Sarai pinigų 
duočiau aš… Dar į Kamčiatką no-
riu. Ten viskas žiauriai brangu, mat 
vietiniai suprato, jog, jei jau “lochui” 
užteko pinigų atskristi į Kamčiatką, 
tai susimokės ir už visureigio nuomą, 
nesvarbu, kiek tai bekainuotų. Dar 
asilą norėčiau įsigyti. Šiaip, dėl kom-
panijos… Troleibuso nepirkčiau. Ne-
patinka man jis. Apsimeta laisvu, bet 
realiai yra visiškas baudžiauninkas…    

- Rašytojau, kokie Jūsų atei-
ties planai?

- Parašysiu romaną. Tam turiu ke-
lias priežastis. Viena priežasčių – galė-
siu būti piktas, kad niekas mano labai 
gero romano neleidžia, kad meno lei-
dyklos nesupranta ir neįvertina. Kitas 
požiūrio kampas – romanas teoriškai 
gali būti tobulas, leidžiamas pakar-
totiniais tiražais ir verčiamas į  nen-
cų, čiukčių, karelų ir kitas didžiąsias 
kalbas. „Versus Aureus” leidykloje 
yra juodraštinis tarnybos sovietinėje 
kariuomenėje dienoraščio variantas. 
Redaktorė O. Gudžiūnienė sakė, kad 
iš jo galima padaryti knygą… Beje, 
mano bičiulis Linas Bitvinskas man 
draudžia grybauti, sako - išeisi gry-
bauti, apie tai parašysi knygą, dėstysi, 
ką jautei pamatęs baravyką, aiškinsi, 
ką menamai išgyveno grybas, kai 
jį pjovei ir t.t. Šitas bičiulio juokelis 
kiek apmažina mano rašymo aistrą.   

Vidmanto Šmigelsko knygos 
„Kur skraido liūdesio lėktuvai” 
pristatymas Anykščių Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių bibliotekoje 
vyks liepos 20 dieną, trečiadienį, 
17 valandą 30 minučių. 

-AnYkŠTA

Knygą „Kur skraido liūdesio lėktuvai“ 1000 egzempliorių tiražu 
išleido „Versus Aureus“ leidykla.

(Atkelta iš 1 p.)
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Lietuvos gimtadienio šventiniai  
renginiai Anykščių rajone
Valstybės šventė buvo minima ne tik Anykščiuose, bet ir rajono miesteliuose bei kaimuose. Ant 

Palatavio piliakalnio žmonės stebėjo Mindaugo ir Mortos karūnaciją, o vakare visus suvienijo 
bendras Tautinės giesmės giedojimas.

Mūsų korespondentų pasakojimai iš Valstybės dienos renginių.
-AnYkŠTA

Mindė karalius – didelis balius...

Raimondas GUOBis

Dviračiai iš platformų buvo iš-
kelti žaibiškai. Keliauninkai rengėsi 
liemenėmis, mažesnieji dėjosi šal-
mus, buvo net ant patogių sėdynių 
bei priekabikėse vežamų mažylių, 
išklausė pasveikinimo žodžių ir ke-
lionės plano bei subtilybių santrau-
kos ir marguojančiu srautu pasileido 
Gegužės gatve.

Tiltu ties buvusia „Bangele“ persi-
rito į kairįjį Šventosios krantą, nėrė 
poilsio taku aukštyn iki pat stadiono, 
kilo į pagrindinę gatvę, po to - į aukš-
tą kalną šiaurės link, kol sustojo prie-
šais Šeimyniškėlio piliakalnį. Jo di-
dybė kėlė jausmus ir pasididžiavimą, 
didįjį pakilimą juosė žaltišku kaspinu 
ilgoji, garsioji anykštėnų trispalvė. 
Buvo prabilta apie Lietuvos karalys-
tę, karalių Mindaugą, vidaus kovas ir 
vienybę, apie čia stūksojusią galingą 

pilį, matyt, „Voruta“ vadintą. Apie 
tai, kad jau rudenį čia prasidės medi-
nės pilies statybos, kad garsas apie tą 
pilį aidės plačiai pasaulyje. Karaliaus 
Mindaugo husarų bataliono kariai iš 
savo automatinių ginklų paleido tris 
salves – už tėvynę Lietuvą, už lais-
vę ir teisingumą, už viso pasaulio 
lietuvius ir jų vienybę. Keliauninkai 
narsiu šturmu kopė į piliakalnio vir-
šūnę, ten fotografavosi, pilies maketą 
tyrinėjo, galvojo, kurie gi kambariai 
bus patys patogiausi, prestižiškiausi, 
o kuris bokštas bus nepaklusniai ka-
ralaitei įkalinti...

Dviratininkai per kvapnius, švie-
sius šilus besiraitančius taku, nerdami 
į slėnius, įveikdami upelius, kildami 
į kalvą pasiekė Niūronis. Atokvėpis 
buvo sumaniai sujungtas su kareiviš-
kos košės ir giros ragavimu bei parti-

zanų bunkerio lankymu. Pokario kovų 
atminties mistika, fotografavimasis 
„feisbukui“ partizaniškojo požemio 
prieblandoje. Žirgo tako vingrybės ir 
atradimai, stabtelėjimas „aštuntajame 
kilometre“, maudynės Šventojoje ir 
kiti džiaugsmai. Andrioniškio istorijos 
žiupsnelis besižvalgant aikštėje prie-
šais akmeninę bažnyčią. Ir vėl kelias, 
su daugybe pakrypimų - nežiopsok, 
neatsilik, pataikyk į tikrąjį. Pasakose 
gi aiškiai pasakyta, kas bus, jei ne tuo 
keliu pasuksi...

Palatavio piliakalnio ramybė, 
Šilo gaiva, žodis su paklausimu ir 
atsakymu „repuojant“, kad čia ir ne 
kur kitur buvo tas didelis balius, kai 
Mindė tapo Lietuvos karalius. Apie 
Mindaugo sumanumą, paslaugųjį 
magistrą Andrių Štirlandą, Andrio-
niškio miestelio kilmę, geradariui 
užrašytas žemes, Lietuvos karalystę 
ir mūsų šios dienos džiaugsmą šven-
čiant mūsų valstybės šventę. Istori-
nių įžvalgų pateikė ir meras Kęstutis 
Tubis, pastebėjęs, kad šitas kalnelis 
gal ir buvo pernelyg ankšta vieta di-
deliam „baliui“, bet antros ar trečios 
dienos paūžimas galėjo vykti ir čia. 
Kad Mindaugas buvęs geras krikš-
čionis ir karalius, mat jo net popie-

žius gedėjęs ir savo raštuose garbin-
gu, geru krikščioniu vadinęs.

Justino Marcinkevičiaus poemos 
„Mindaugas“ motyvais sukurto 
spektaklio ištrauką - karūnavimo 
sceną – parodė Anykščių kultūros 
rūmų Liaudies teatro vaidintojų 
grupė. Drobių apdarais pasipuošęs 
metraštininkas bylojo apie seną 
seną istoriją, didikai apie Lietuvą, 
jos miškus kalbėjo, Mindaugas ir 
Morta karališkais drabužiais apsi-
rengę  įžengė. Stotingas vyskupas 
tuoj pat karūnacijos ėmėsi, loty-
niškai priesaikos žodžius tarė, ka-
raliai atsakinėjo, karūnas uždėjo, 
o pabaigoje tarnai ištiesė staltiesę 
drobinę puotai. Bet užsirūstino die-
vaitis Perkūnas - sudundėjo aukš-
tose padangėse ir tuoj tuoj vėjas 
tamsius lietaus debesis mūsų kalno 
link ginti ėmė. Susirūpino apsigan-
dę žmogeliai, viską metę sėdo ant 
dviračių ir Pogojės link nurūko. 
Paskutiniuosius liūtis dieviškoji 
sugavo ir išprausė. Traukinys gi 
pamestinukus, paklydėlius šiaip 
tais susirankiojęs, į didįjį miestą 
per pliaupiančius debesynus išrie-
dėjo...

Raimondas GUOBis

„Vorutos“ piliakalnio puošnumas ir keliauninkių: Ilonos, Jolitos, antros Ilonos ir Giedrės - žavesys.

Vaikučiai apspito būsimos pilies maketą, vyresnieji iš tolo svarstė, kokio dydžio viskas bus, jei suma-
žinta 60 kartų, o mažylis Pranas pirštu parodė, kur būsiąs jo kambarys.

Valstybės dieną, tuoj po 11 
valandos, į Anykščių stotį iškil-
mingai tūtuodamas ir išdidžiai 
dundėdamas įriedėjo iš Pane-
vėžio atvykęs dešimties vagonų 
traukinys su beveik dviem šim-
tais džiugiai nusiteikusių dvira-
tininkų iš visos Lietuvos. 

Karaliaus Mindaugo pa-
gerbtuvių žygio dalyviai lankė 
piliakalnius ir kitus kultūros 
bei istorijos paminklus, ragavo 
kulinarinio paveldo gardybes, 
gaivinosi Šventojoje, o finale 
dalyvavo iškilmingame minėji-
me Mindaugo sostapilyje - ant 
Palatavio piliakalnio.

Šviesiuoju pašvenčiu keliu riedėjo nesibaigianti dviratininkų 
kolona.

Autoriaus nuotr.

Karalių valandos kulminacija: „Atlikta“.
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Lietuvos gimtadienio šventiniai  
renginiai Anykščių rajone
Tautiška giesmė skambėjo ir „parubežy“...
Jau keleri metai paminėti 

Valstybės (Karaliaus  Mindaugo 
karūnavimo) dieną dviejų kai-
myninių seniūnijų aplinkinių 
kaimų gyventojai  susiburia ant 
padavimais ir legendomis api-
pinto, lietuvių literatūros kla-
siko kanauninko Juozo Tumo- 
Vaižganto aprašyto Juodonių 
piliakalnio. 

„Tautišką giesmę“ ant Juodonių piliakalnio bendrame būryje 
traukia „parubežy“ gyvenantys kaimynai.

Autoriaus nuotr.

Šis piliakalnis stūkso Rokiškio 
rajono Kamajų seniūnijos terito-
rijoje, bet švęsti Valstybės dieną 
ir giedoti bendrame būryje „Tau-
tišką giesmę“ susirenka ne tiktai 
Juodonių, Kalvių ir kitų Kamajų 
seniūnijos kaimų žmonės. Šio 
tradicinio renginio organizatorės 
Kalvių kultūros namų darbuoto-
jos Stasė Gruoblienė ir Aušra Ba-

Trispalvę Anykščiuose pakėlė plaukikas Giedrius Titenis Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Trečiadienio vidurdienį, po šv. Mišių, į centrinę miesto aikštę 
rinkosi anykštėnai paminėti liepos 6-osios – Valstybės dienos 
šventės. Skambant Tautinei giesmei Lietuvos vėliavą pakėlė 
jau šį penktadienį į Rio de Žaneirą (Brazilija), kur vyks XXXI 
–osios vasaros olimpinės žaidynės, išvykstantis anykštėnas 
plaukikas Giedrius Titenis ir jo treneris, Lietuvos plaukimo 
rinktinės vyriausiasis treneris bei tik praėjusią savaitę dirbti 
pradėjęs Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius 
Žilvinas Ovsiukas.

Iškilmėse sveikinimo kalbą 
sakė Anykščio rajono meras Kęs-
tutis Tubis. Jis kalbėjo: „Mums 
labai svarbu, kad Mindaugas tapo 
karaliumi. Todėl, kad tik tarptauti-
niu mastu pripažinta Lietuva buvo 
įsitvirtinusi pasaulyje, taip pat 
pripažinta Europos valstybių kaip 
Lietuvos karalystė. Ši diena įgali-
no, ir kitaip turbūt negalėjo būti, 
ir Vasario 16-ąją, ir Kovo 11-ąją. 
Jeigu nebūtų tos atsparos, jeigu 

Plaukikui Giedriui Titeniui ir jo treneriui Žilvinui Ovsiukui buvo 
suteikta garbė pakelti valstybės vėliavą.

Autorės nuotr.

nebūtų istorijos, vargu, ar mūsų 
didūs žmonės galėtų tą darbą pa-
daryti.

Kas yra valstybė? Tai yra tam 
tikra teritorija, kur gyvena žmo-
nės, kur veikia įstatymai. Labai 
norėtųsi, kad mūsų valdžios žmo-
nės, kurie kuria įstatymus, kurie 
keičia įstatymus, kad juos kurtų, 
keistų tam, kad situacija pagerėtų, 
kad nebūtų kuriami įstatymai tik 
todėl, kad jais pasinaudotų kokios 

nors socialinės grupės arba asme-
nys. Tikrai aš to tikiuosi ir visus 
sveikinu su Valstybės diena, linkiu 
visiems laimingo gyvenimo, kad 
mūsų kraštas klestėtų, kad mes 
savo sąžiningu darbu stiprintume 
Lietuvą, kad mūsų atstovaujantys 
sportininkai turėtų gerus pasieki-
mus, šlovintų Lietuvą ir Anykščių 
kraštą. Iš tiesų, linkiu, kad Lietuva 
klestėtų ir būtų žinoma dar ilgus 
šimtmečius ir tūkstantmečius“.

Prie Laisvės paminklo atvyko ir 
du Seimo nariai – Sergejus Jovai-
ša ir Ričardas Sargūnas. Šventėje 
dalyvavo ir kai kurie rajono Tary-
bos nariai bei savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojai.

Baigiantis minėjimui anykštėnai 
buvo pakviesti trečiadienio vakarą 
dar kartą susirinkti į miesto aikštę, 
kur 20.00 val. vyko koncertas, o 
21.00 val. kaip ir visoje Lietuvoje, 
buvo giedama Tautiška giesmė.

rauskienė ant Juodonių piliakal-
nio susiburti visuomet pakviečia 
ir kaimynus iš Anykščių rajono 
Svėdasų seniūnijos. Anykščių 
kultūros centro Vaitkūnų skyriaus 
organizatorė Aldona Bagdonienė 
pasirūpina, kad apie būsimą ren-
ginį „parubežy“ sužinotų vietiniai 
gyventojai, juos suorganizuoja,  
paskatina nepraleisti puikios pro-
gos susitikti istorinėje vietovėje 
su kaimynais. 

Todėl ir šios liepos 6-osios pa-
vakarę  ant Juodonių piliakalnio 
kartu su kaimynėliais reikšmingą 
valstybinę šventę šventė ir būrys 
Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų, 
Kunigiškių, Gudonių ir kitų kai-
mų gyventojų, būta ir pačių svė-
dasiškių. 

Lygiai devintą vakaro pro Juo-
donių pušų viršūnes po plačią 
apylinkę pasklinda rankomis susi-
kibusių  kaimynėlių darniai  trau-

kiamo himno garsai. Paskui atėjo 
metas prisiminti garbingą mūsų 
valstybės istoriją ir kai kuriuos 
faktus susirinkusiems pateikė 
Kalvių krašto šviesuolis, krašto-
tyros mylėtojas Jonas Bendorius. 
Su švente visus pasveikino ir pats 
„karalius Mindaugas“ - vienas iš 
karališkais drabužiais apsirėdęs 
ir gana įspūdingai atrodęs vietos 
bendruomenės narys. Šventiškoje 
aplinkoje buvo įteikta ir vietinių 
verslininkų bei visuomenininkų 
įsteigta „Sėlių krašto šviesuolio“ 
premija. Ant Juodonių piliakalnio 
šį kartą antrąją premiją „Kamajų 
Respublikos Prezidentu“ tituluo-
jamas, įvairių  netradicinių akcijų 
sumanytojas Vytautas Vilys, Juo-
donių seniūnaitijos seniūnaitis, 
kaimo turizmo sodybos savinin-
kas Bronius Juozelskis ir Kalvių 
seniūnaitijos seniūnaitis Jonas 
Kepalas įteikė Kalvių kultūros 

namų darbuotojai, bendruomenės 
pirmininkei Stasei Gruoblienei. 
Prie liepsnojančio laužo geros 
nuotaikos dozę visiems susirin-
kusiems dovanojo meno mėgėjų 
iš Kriaunų koncertas, o žvarboką 

ir lietingą vakarą nesušalti padė-
jo ir vietinės šeimininkės Euge-
nijos  ką tik išvirta karšta labai 
gardi košė...

Vytautas BAGDOnAs

Iš Kurklių kilęs istorijos moks-
lų daktaras Norbertas Černiauskas 
savo ‘Facebook” apie Anykščių 
medinę pilį pasisakė pabrėžtinai  
moksliškai. “Anykščiuose suren-
tus medinę pilį (“Vorutą”) joje 
galima įkurti Lietuvos barbari-
cumo centrą - būtų prasminga ir 
pažinimo, ir nūdienos aktualijų 
prasme. Centre atsispindėtų ne 
geltonkasių vaidilučių, žilabarz-
džių senolių, šventųjų giraičių ir 
taikingų rikių vaizdiniai, o mūsų 
ir likusios Rytų-Vidurio Europos 
ikikrikščioniškosios (ikiciviliza-
cinės) savaip įdomios ir svarbios 
patirtys - gentinė (klaninė) savi-
monė, paprotinė (“paniatkių”) 

Mokslinė diskusija apie medinę pilį

teisė, kraujo kerštas, jėgos kultas, 
nulinis raštingumas, miestų (mū-
rinės statybos) nebuvimas, stabų 
garbinimas, gamtinė pasaulėjau-
ta. Kiekvienas čia atvykęs galėtų 
nusistatyti - kiek jame barbaro 
esti.” – parašė dr. N. Černiaus-
kas. 

Dar moksliškiau daktaro įrašą 
pakomentavo profesorius Paulius 
V. Subačius “Zoofiliją pamir-
šai - labai egzotiška, patrauklu 
bei perteikia giluminį ryšį tarp 
prigimtinės etnikos ir postmo-
dernaus genderizmo”, – pasiūlė 
A.Baranausko literatūrinės pre-
mijos laureatas prof. P.V. Suba-
čius.

Anykštėnės Marijonos Fergizie-
nės sūnus Laimas Fergizas feisbuke 
puikuojasi nuotraukomis iš birželio 
viduryje sostinėje vykusio LGBTI 
(lesbietės, gėjai, biseksualai, transsek-
sualai, interseksualai) festivalio „Bal-
tic Pride“, kuriame skatinama atkreipti 
dėmesį į lygiateisiškumo būtinybę 
visuomenėje, o jį vainikuojančios ei-
tynės kviečia atšvęsti teisę būti savimi 
nepriklausomai nuo seksualinės orien-
tacijos ar lytinės tapatybės. L. Fergizas 
socialiniame tinkle skelbia, kad jis – už 
apsisprendimo laisvę.

Laimas Fergizas 
– už apsisprendi-
mo laisvę

Solidų atlyginimą gaunantis 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius 
Rasalas nepraleido progos apsi-
lankyti neseniai duris atvėrusio-
je vienoje iš „Lidl“ parduotuvių. 
Valdininkas ne tik sutaupė. Šalia 
jo pozavo kad ir muliažinis, ta-
čiau  legendinis krepšininkas Ar-
vydas Sabonis.

Pasisekė ir  
Arvydui  
Saboniui

anykštėnai juokauja
Šį kartą anekdotų papra-

šėme Anykščių savivaldybės 
administracijos „žaliojo pa-
trulio“ Lino ŠULSKAUS.

Sėdi du kaliniai kameroje. Vienas 
klausia:

- Už ką sėdi?
- Ai, darbe langą atidariau...
- Tai kur dirbai?
- Povandeniniame laive.

***
Vilkas, lapė, kiškis ir vėžlys geria 

alų. Kai alus baigėsi, kompanija nu-
sprendė alaus parnešti išsiųsti vėžlį. 
Laukia valandą, dvi, tris. Nesulaukę 
pradeda piktintis, kad vėžlys lėtas, kad 
laukti atsibodo.

- Jeigu jūs apie mane taip kalbėsite, 
tai aš apskritai niekur neisiu – iš prie-
angio pasigirdo vėžlio atsakymas.
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įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso automatines skalbimo ma-
šinas, televizorius, šaldytuvus kli-
ento namuose.

Tel. (8-689) 44559.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamo-
sios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Gamina virtuvės, prieškambario 
ir kitus korpusinius baldus. 

Tel. (8-603) 35705, 
www.facebook.com/baldeliai.

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įrankių nuoma Anykščiuose. 
Nuomoja profesionalius įrankius 
ir įrangą statyboms, remonto dar-
bams, aplinkos tvarkymui.

Tel. (8-645) 89526.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius. Karpo, formuoja gyva-
tvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Pjauna žolę trimeriu ir žoliapjove, 
prižiūri vejas, naikina krūmynus, 
gali išpjauti medžius. Gali pasto-
viai prižiūrėti sodybas Anykščių r. 
ribose.

Tel. (8-600) 80440.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.

Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka 
fasadų apdailos darbus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką. Dengia 
šlaitinius stogus.

Tel. (8-676) 52289.

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

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.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valo-
me pakrantes, melioracijos 
griovius. Atliekame kitus pa-
našaus profilio darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

IEŠKAU JAUNŲ MAMYČIŲ,
NORINČIŲ NUMESTI 10 - 15 

kg SVORIO.
Tel. (8-610) 00523.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Smėliavimo pasalugos: medie-
nos valymas ir sendinimas, senų 
dažų, rūdžių šalinimas smėliu, pa-
viršių pašiaušimas prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

Kokybiškai ir nebrangiai dažo 
medinius namus bei atlieka staty-
bos darbus.

Tel. (8-647) 59686.

Anykščiuose valo, mūrija, skar-
dina kaminus. Dengia stogus, 
šildo ir apkala namus. Kasa, valo 
šulinius.

Tel. (8-685) 10959.

Atlieka kaminų mūrijimo ir skar-
dinimo darbus.

Tel. (8-648) 00964.

Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, įdėklų gamyba ir montavi-
mas, karkasinių pastatų statyba, 
pamatų įrengimas. 

Tel.: (8-603) 62258, (8-627) 25989.

Kaminų įdėklai (0,8mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. Garantija. 

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

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

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Smulkina senas, apleistas pie-
vas. Didelę ir aukštą žolę bei nedi-
delius medelius, paverčia mulču. 
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

Nušienauja, supresuoja, išsive-
ža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, 
Kurklių sen. 

Tel. (8-630) 10200.

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

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

siūlo darbą

Reikalingas  
E kategorijos  

vairuotojas, darbui 
po Lietuvą. 

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

Socialinės įmonės 
statuso siekianti me-

dienos apdirbimo 
įmonė ieško staliaus 

staklininko su patirtimi 
darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama 

dalinį darbingumą (neį-
galumą) turintiems kan-

didatams. 
Tel. (8-671) 51617.

Reikalingas autošaltkalvis -  
suvirintojas. 

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

Albinas plius antys

Auginau, auginau ir užaugo... 
Devynios kaip niekad daug užsili-
ko šiemet. Sąlygos, matyt, geresnės 
- ir maisto pakako, ir ligos nepriki-
bo, ir plėšrūnai kažkur kitur savo 
alkį ir į ančių porelės jauniklių pul-
kelį nesikėsino. Čia bežūklaujantys 
meškeriotojai, o labiausiai Albinas 
veik iš rankos gardėsius imančius 
paukščius lesino.

Legendinis Šventosios žvejys Albinas ir jo augintiniai...

Kuomet priėjau, visų Albinu va-
dinamas žmogus pastebėjo, kad vi-
sai neseniai palesinęs ir gal tik stam-
biais bandelės kąsniais pasiseks 
kiek arčiau juos prisivilioti. Pavyko. 
Prisiyrė jau veik nuo suaugusių gen-
tainių mažumu nebeišsiskiriantys, 
vikrūs, rudi paukščiai. Po vieną, 
po du prie gerosios, maitinančios 
rankos. Čia pat motina - netoliese 

ir tėvelis antinas žalią viršugalvį 
panardindamas maištauja... „Kaip 
greit neužaugs, jeigu aš juos peniu“ 
- sako besišypsantis žvejas. Virti 
žirniai, kitoks žuvims pašerti skirtas 
gėris į laukinių paukščių skrandžius 
nukeliauja. Ir šitie prie Albino pri-
prato, kad palesti sugalvoję bičiu-
liškai aplink vienišą žveją spiečiasi, 
lesa vos ne iš rankos. Kuomet kelias 
saujas gardėsių švysteli į vandenį, 
paukščiai su didžia energija nardo, 
pūkščia lesalą gaudydami, sotin-
damiesi. Nardo prie pat maitintojo 
kojų - galėtum paglostyt. Gerasis 
žmogus palesina, draugiškais spar-
nuočiais pasidžiaugia, ir vėl į plūdę, 
srovę raibuojančią žvilgsnį kreipia, 
krusteli ir vikriu judesiu kilsteli 
meškerę. Kuojytė ar akleika?...  Nu-
kabina ir į vandenin įleistą, ant kelių 
lankelių ištemptą tinklelį įleidžia. Ir 
taip kelias dešimtis kartų. Geba ypa-
tingai iškepti, geba žuvienę išvirti, 
gebą visą į brolių kapus susispietu-
sią gausybę išviręs susmulkinti ir 
puikiausią paštetą paruošti. Valgysi 
ir nesuprasi, ar esi kur prie Švento-
sios, ar kokio didžiausio kulinarijos 
šefo nuostabiausioje kavinėje...

Raimondas GUOBis
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Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-676) 32443.

Dviejų kambarių butą. Apšiltintas, tin-
kamas vyresnio amžiaus žmonėms.

Tel. (8-698) 03270.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Atpigo lietuviškų durpių briketai iš 
Šepetos.

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

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. Veža į rajoną.

Tel. (8-629) 76267. 

Gyvuliai

Veršingą žalmargę telyčią. 
Veršiuosis rugsėjo mėn.

Tel.: (8-612) 18408, 7-71-04.

Avis.
Tel. (8-682) 04108.

Paršelius.
Tel. 4-96-74.

Automobiliai

1999 m. FORD GALAXY (1.9 l, 
TDI, 81 kW) – 1250 Eur. 1994 m. 

VIŠTAITĖS! Liepos 14 d. (ketvirtadienį) prekiau-
sime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilko-
mis, juodomis ir  lehornomis dėsliosiomis vištai-
tėmis ir jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 
9.50, Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 10.00, 
Piktagalyje 10.10, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35, 
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turge-
lio) 11.00, Varkujuose 11.35 Mačionyse 13.50, 
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 
14.40, Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 15.00, 
Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 15.25, Šeriuose 
15.35, Svirnuose 15.50.

Vl.Tamošiūno paukščių ūkis 
tęsia prekybą paaugintais ka-
lakutų jaunikliais, broileriniais 
viščiukais, 7 mėn. aukšto pro-

duktyvumo dedeklėmis. 
Tel.: (8-687) 78274,

(8-622) 32588.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Padeda parduoti. Apmoka no-
taro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-648) 20000.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-648) 67177. 

Skubus automobilių supirkimas.
Tel. (8-674) 04540.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

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.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

AUDI C4 AVANT (2.5 l, TDI) – 690 
Eur. Abiejų TA iki 2018. 07.  

Tel. (8-699) 43030.

AUDI-80 1988 m., TA iki 2016 m. 
12 mėn.

Tel. (8-671) 19621.

Kita

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

Tel. (8-657) 66116.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,14 Eur, taip pat didelių 
kiaulių skerdieną 1,69 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel. (8-629) 10247.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-646) 17715. 

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Skerdykla be tarpininkų - karves iki 
1,25 Eur/kg, telyčias iki 1,30 Eur/kg, 
bulius iki 1,50 Eur/kg. Greitai paima. 

Tel. (8-646) 57158.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Užsienio įmonė - buliukus ir mėsi-
nes telyčaites.

Tel. (8-680) 22009.

Kita

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

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

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

Tel. (8-680) 85841.

Statybinę medieną, obliuotą medie-
ną, lauko ir vidaus dailylentes.

Tel.: (8-684) 79160, (8-686) 32605.

Pavarių kaime - 0,85 ka žemės 
sklypą ir ištiesiamą minkštą kampą.

Tel. (8-610) 91553.

Zeimerį malkoms ir lentoms pjauti 
(10 kW variklis).

Tel. (8-699) 29773.

Naudotus: šieno rinktuvą, trąšų 
barstytuvą ir chemikalų purkštuvą.

Tel.: (8-612) 18408, 7-71-04.
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mėnulis

Marcelina, Veronika, Algirdas, 
Algirdė, Leonardas, Marcė, Vera

šiandien

liepos 13 d.

liepos 10 d.

liepos 11 d.

liepos 12 d.

birželio 9-13 jaunatis

Eugenijus, Henrikas, Arvilas, 
Arvilė, Anakletas, Anys,  
Meinardas

Amalija, Prudencija, Rufina, 
Gilvainas, Eirimė

Benediktas, Vilmantas,  
Šarūnė, Pijus, Kipras

Bonifacas, Brunonas, Sigisber-
tas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė 
Sigitas

anekdotas

oras

+20

+14

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė svajoja apie tropikų 
sostinės titulą

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

Juozukas kramto kramtomąją 
gumą.

- Iš kur ją gavai? -supykusi klau-
se mama.

- Juk pati davei man du litus.
- Taip, bet juk daviau bažnyčiai.
- Įsivaizduoji, įėjimas tenai ne-

mokamas.

***
Gavęs atlyginimą ir jį atšventęs, 

grįžau namo. Nutariau bent dalį 
pinigų paslėpti nuo žmonos. Tik, 
kadangi buvau girtas, neatsimenu, 
kur paslėpiau. Atsimenu tik, kad 
akių lygyje. Pusę mėnesio ieškojau 
ir negalėjau rasti. Pagaliau apti-
kau… po šaldytuvu!

kas naudos tenori gauti – 
Mums – svarbiausia dalyvauti. 
na, ir kas – dėl vieno lapo
Vardas sostinės prašapo. 

kas mums klaipėda, kas kaunas,
Anykščiai juk miestas jaunas,
Būti sostine europos
Pageidavo vien tik bobos. 

Teiksim paraišką dar vieną,
Tai greičiausiai bus jau žiemą,
Tapsime mes iš rimtųjų 
sostine šalių šiltųjų

juk vėžių pas mus yra,
Palmių gausime tada,
O štai vaisių visą normą
Pristatys į vietą „norfa“.

Bilietą su nuolaida bus galima 
įsigyti festivalio dienomis prie 
įėjimo. Norint įsigyti bilietą su 
nuolaida, būtina turėti atitinkamus 
dokumentus: asmens dokumentą, 
moksleivio, neįgaliojo pažymėji-
mą, gyvenamos vietos deklaraciją.

Moksleiviai galės įsigyti bilie-
tus su nuolaida pateikę galiojantį 
moksleivio pažymėjimą, išduotą 
2015/2016 metais (Jono Biliūno 
gimnazija, Antano Vienuolio pro-
gimnazija, Antano Baranausko 
pagrindinė mokykla ir Anykščių 
technologijos mokykla). Svarbu – 
tokiu būdu bus galima įsigyti tik 
asmeniškai ir tik vieną bilietą. Su-
augusiems reikės pateikti pažymą 
apie Anykščiuose ar Anykščių ra-
jone deklaruotą gyvenamąją vietą 
bei pažymą patvirtinantį asmens 
dokumentą (pasas arba ID korte-
lė).

Pažymas, apie deklaruotą gyve-
namąją vietą, Anykščių rajono sa-
vivaldybėje išduoda Civilinės me-
trikacijos skyrius (Vilniaus g. 36, 
Anykščiai). Anykščių rajono gy-

Festivalio „Devilstone“ bilietai  
anykštėnams – su nuolaida
Aštuntą vasarą Anykščiuose vyks žanrų įvairove Baltijos regio-

ne išsiskiriantis festivalis „Devilstone“. Renginys jau kitą savaitę 
– liepos 14-17 dienomis, o Anykščių miesto ir rajono gyventojai 
kviečiami į festivalį išskirtinėmis sąlygomis.

ventojams, kaip ir anksčiau, tokios 
pažymos išduodamos seniūnijose. 
Pažymos išduodamos nemokamai 
pagal asmens pateiktą raštišką pra-
šymą ir savo asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą.

Pateikus reikalingus dokumentus 
bilietas kainuos 30 eurų. Vaikams 
iki 12 metų įėjimas nemokamas 
(gali prireikti dokumento).

Per keturias festivalio „Devilsto-
ne“ dienas keturiose scenose pasi-
rodys 35 atlikėjai – alternatyvios, 
roko ir ekstremalios muzikos gru-
pės ir keletas DJ iš Europos ir ato-
kesnių pasaulio kraštų, išskiriant ir 
aktualiausius kūrėjus iš šių dienų 
Lietuvos alternatyviosios scenos.
Vieni ryškiausių šių metų  festiva-
lio atlikėjų  -  „Behemoth“, „The 
Soft Moon“, „Uncle Acid & The 
Deadbeats“,  „Napalm Death“.

Muzikinę programą papildys ki-
tos festivalio meninės, muzikinės, 
aktyvios ir edukacinės dalys. Dau-
giau informacijos apie festivalį - 
www.devilstone.net

-AnYkŠTA


