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„Tvarka ir
teisingumas“
kandidatas
pasikeitė. Vėl...

2 psl.
Dalins. Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Anykščių skyrius informuoja, kad Anykščių
miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami rugpjūčio mėn. 16; 17; 18
dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuose.
Informacija teikiama telefonais:
(8-381) 5-34-63; (8-610) 39314.

Ūkininkai ir
medžiotojai
konfliktuoja dėl
šernų

3 psl.

Prusto klausimynas

Gailėtis išdalintos pagalbos ir
gerumo būtų
nehumaniška

5 psl.

Deklaracijos – turtingiausi
ūkininkai ir gydytojai

Neblaivūs. Šiemet rajone per 7
mėnesius policijos pareigūnai sulaikė 65 neblaivius vairuotojus. Iš
jų 15 transporto priemones vairavo išgėrę nebe pirmą kartą. Sulaikyti 148 neblaivūs dviratininkai.
Degė I. Trečiadienio ryte ugniagesiai gesino kelyje tarp Ažuožerių ir Anykščių užsiliepsnojusį
automobilį „Citroen C4 Picasso“.
Pranešama, kad visos degiosios
automobilio detalės išdegė.

13 psl.
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė politikų turto deklaracijas. Tarp
anykštėnų politikų milijonierių nėra, o kai kurie, ypač
jauniausieji, nurodė turto beveik neturintys.
Didžiausios vertės turtą
dažniausiai deklaravo anaip
tol ne verslininkai, o ūkininkai ir gydytojai.
Kai kurie politikai stebina
mažais mokėtais gyventojų
pajamų mokesčiais.

Pasiūlymas. Net Anykščių miesto centre šią vasarą nuobodžiaujantiems prekybininkams savivaldybė
siūlo keltis į miesto paplūdimius.
Siūlomos 5 laikinos prekybos vietos paplūdimyje prieš geležinkelio
tiltą ir už jo, taip pat Šeimyniškėlių
paplūdimyje. Dėl šią vasarą vyraujančių lietingų orų šiuose paplūdimiuose dažniausiai lankosi nedaug
poilsiautojų, todėl čia prekybininkams pelningiausia būtų pardavinėti nebent skėčius...
Avarijos. Per 7 šių metų mėnesius Anykščių rajone įvyko 13
įskaitinių avarijų, kuriose žuvo 2
žmonės - vienas automobilio vairuotojas ir vienas dviratininkas.
Abu žuvę eismo dalyviai buvo neblaivūs.

Liaudies meistro
lazda ir
„Žalgiris“

Pirmą kartą Anykščių rajono taryboje nėra milijonierių, nes politikai savo turtą ir pajamas deklaravo ne litais, o eurais.

11 psl.

asmenukė
Archeologas Gintautas Zabiela beveik
Rytis KULBOKAS
neabejoja, kad čia stovėjo Voruta rytis.k@anyksta.lt Konstatavimas

Degė II. Trečiadienį apie pietus ugniagesiai skubėjo į Traupio
seniūnijos Vičiūnų kaimą. Iš Nacionalinei mokėjimų agentūrai
priklausančio automobilio „Suzuki Jimny“ apačios rūko dūmai.
Ugnį gyventojai jau buvo apgesinę
gesintuvu iki atvykstant ugniagesiams. Pranešama, kad apdegė automobilio apačia.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ laikraščio numeris išeis rugpjūčio 17
d. (trečiadienį). Pirmadienį (rugpjūčio 15 d.) „Anykštos redakcija“
nedirbs.

Archeologas Gintautas Zabiela palaiko medinės pilies improvizaciją, nes Šeimyniškėlių piliakalnis yra pakankamai ištyrinėtas.

Šią vasarą Anykščių rajono
savivaldybės lėšomis ant Šeimyniškėlių piliakalnio pradėta statyti medinė pilis, kuri turėtų būti
panaši į Mindaugo laikų pilį.
Vienas žymiausių Lietuvos
archeologų, Klaipėdos universiteto docentas, daktaras Gintautas Zabiela šio piliakalnio
tyrinėjimams skyrė beveik dvidešimt vasarų.
Apie tai, ar ant Šeimyniškėlių
stovėjo legendinė Voruta, kokią reikšmę piliakalniai turėjo
Lietuvos istorijai, Viduramžių
lietuvių gyvenimo sąlygas bei
ką archeologas mano apie pilių atstatinėjimą interviu su dr.
Gintautu ZABIELA.

6 psl.

Mirtis visada turi priežastį.
Vėžys, infarktas, avarija... Per
šermenis ir laidotuves paprastai
ją žmonės ir aptarinėja, na dar
prideda šiek tiek ir apie socialinį
statusą arba turtą (ale tu matai,
kaip buvo, mirė žmogelis, o tokį
gražų namą pasistatė, vaikai jau
gražiai gyveno, darbus turėjo),
bet apie tai, ar gyvenimas turėjo
priežastį, beveik nieko prie karsto neužsimenama...

Linas BITVINSKAS
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KONKREČIAI

Trečioji Giedriaus Titenio olimpinė vasara

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

27-erių metų anykštėnas Giedrius Titenis Rio de Žaneiro
olimpinių žaidynių vyrų 100 metrų plaukime krūtine užėmė
10 – ąją vietą, o 200 metrų plaukime tuo pačiu stiliumi liko
22 – as. Anykštėnas Lietuvos vyrų ketverte dar plauks 4x100
metrų kombinuotą estafetę. G. Titeniui ši olimpiada - trečioji.
Iš Anykščių į vasaros olimpines žaidynes yra patekę tik du
anykštėnai - legendinis krepšininkas Sergejus Jovaiša ir plaukikas G. Titenis.
Lietuvis pirmame pusfinalio 100
m plaukime, kuriame jam atiteko
septintas takelis, finišavo per 59,80
sek. ir buvo penktas, o bendroje įskaitoje – dešimtas ir į finalą neprasibrovė. G. Titeniui nesėkmingai
susiklostė startas ir pirmi 50 metrų,
po kurių jis plaukė paskutinis, aštuntas. Mūsiškį dar penki varžovai
pralenkė iš antro pusfinalio, taigi
jis užėmė galutinę dešimtą vietą.
Iki laimingųjų aštuntuko anykštėnui pritrūko 0,35 sek. Greičiausias vėl buvo britas Adamas Peaty

(57,62 sek.), antras – amerikietis
Cody Milleris (59,05 sek.), trečias
– pietų afrikietis Cameronas van
der Burghas (59,21 sek.).
G. Titenis Rio de Žaneire dar
plaukė 200 m krūtine, tačiau patekti į finalą šiame plaukime nelabai ir tikėjosi, užėmė 22 vietą. „Iš
tikrųjų iš 200 metrų rungties nieko
nesitikėjau, nes ruošėmės 100 – ui.
Bet kadangi nepraplaukiau šios
rungties, tai nepavyko suplaukti ir
ilgesnės“,  - po plaukimo prasitarė
G. Titenis.

Tituluočiausias Anykščių ir Lietuvos plaukikas vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvauja trečią kartą. 2008 m. Pekine jis plaukė
tik 100 m krūtine , o 2012 m. Londone - 100 ir 200 metrų. Į 100
metrų plaukimo pusfinalius jis pateko 3 kartus, finale plaukė
kartą prieš 4 metus ir užėmė 8 vietą.
Autoriaus nuotr.

spektras
Nota. Užsienio reikalų ministerija
(URM) įteikė notą Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinai reikalų patikėtinei
Liudmilai Tatarinovič dėl ketvirtadienį iš Baltarusijos Respublikos
įskridusio nenustatyto tipo orlaivio,
pažeidusio Lietuvos Respublikos
valstybės sieną oro erdvėje. Oro erdvę stebinčios tarnybos užfiksavo,
kad ketvirtadienį, 10.37 val. Lietuvos
laiku, iš Baltarusijos Respublikos
įskridęs nenustatyto tipo orlaivis du
kartus pažeidė Lietuvos Respublikos
valstybės sieną oro erdvėje ties Lazdijų rajono savivaldybe. Lietuvos
Respublikos oro erdvės pažeidimas
tęsėsi iki 10.47 val.

Ketvirtadienį dar neužregistravus Lietuvos centro partijos, kurios kandidatų sąraše į rinkimus ketina eiti Arūnas Liogė, politikas „Anykštai“ teigė situacijos negalintis komentuoti.

Nuomonė. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė tikisi, kad Vyriausybei užteks ryžto priimti reikiamus
sprendimus dėl Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos (VMVT)
vadovo Jono Miliaus, kuriam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo, tinkamumo toliau eiti pareigas.
Pasak šalies vadovės, VMVT yra
tiesiogiai Vyriausybei pavaldi institucija, todėl Vyriausybė turi priimti
atitinkamus sprendimus, susijusius
su J. Miliaus tinkamumu toliau eiti
pareigas.

„Iš Vyriausiosios rinkimų
komisijos jokios oficialios informacijos negavau. Žinau,
kad paskutinė diena įregistruoti kandidatų sąrašą yra rugsėjo
8 diena“, - „Anykštai“ kalbėjo
A.Liogė.
Tiesa, A.Liogę bet kuriuo
atveju galima vadinti kandidatu, nes politikas jau užregistruotas rinkimams vienmandatėje
Anykščių – Panevėžio rinki-

Pataisos. Vyriausybės posėdyje
pritarta Teisingumo ministerijos
patobulintoms Civilinio kodekso ir
kitų susijusių įstatymų pataisoms,
kuriomis įteisinama vyro ir moters
partnerystė. Seimui priėmus šias
pataisas, bus reglamentuotos skirtingų lyčių asmenų, gyvenančių
kartu, bet neįregistravusių santuokos, teisės ir pareigos, apsaugoti
šių asmenų ir jų vaikų interesai.

Arūnas Liogė: „Oficialios
informacijos neturiu“
minėje apygardoje, klausimas
lieka tik dėl pačios Naglio Puteikio vedamos partijos dalyvavimo rinkimuose, kurios sąraše
turėtų būti įrašytas ir A.Liogė.
Priminsime, kad A. Liogė yra
Anykščių rajono tarybos narys,
per rinkimus jo sąrašą rėmė
N.Puteikis.

-ANYKŠTA

Arūnas Liogė, nors Vyriausioji rinkimų komisija jo partijos dar
neįregistravo, žada į Seimą būtinai kandidatuti kaip vienmandatininkas.

„Tvarka ir teisingumas“ kandidatas
pasikeitė. Vėl...

Partija „Tvarka ir teisingumas“ iškėlė naują kandidatą vienmandatėje Anykščių – Panevėžio apygardoje.
„Tvarkiečiai“ oficialiu kandidatu pasirinko iš Ukmergės kilusį 65erių metų Aplinkos ministerijos
tarnautoją Henriką Mackelą.
H.Mackela neblogai pasirodė
2008 metų Seimo rinkimuose. Karoliniškių rinkimų apygardoje po-

litikas pateko į antrąjį turą, tačiau
rinkimų nelaimėjo.
Tokį „tvarkiečių“ pasirinkimą
galima vadinti netikėtu, nes mažiau
nei prieš mėnesį partija „Tvarka ir
teisingumas“ kandidate mūsų apygardoje buvo patvirtinusi dizainerę

Daivą Urbonavičiūtę. Iki tol galimais partijos kandidatais vardinti
istorikas Tomas Baranauskas ir
finansų viceministras Romualdas
Gėgžnas.
Anykščių – Panevėžio rinkiminėje
apygardoje
be
H.Mackelos rungsis Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų partijos atstovė Greta Kildišienė, Lietuvos

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
socialdemokratų partijos atstovė Auksė Kontrimienė, Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų atstovas Sergejus
Jovaiša, Lietuvos centro partijos atstovas Arūnas Liogė,
Darbo partijos atstovas Ričardas Sargūnas, Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalų) kandidatas
Algirdas Gansiniauskas.

Šeimyniškėlių piliakalnio
link tiesiamas
Robertas Aleksiejūnas
laikinasis kelias robertas.a@anyksta.lt
Šalia Šeimyniškėlių piliakalnio, ant kurio bus statoma medinė
Vorutos pilis tiesiamas laikinasis kelias, kuriuo ant piliakalnio pateks statyboms reikalinga technika.
Pilies statybų viešąjį konkursą
laimėjusi Kupiškio liberalų lyderio
Povilo Gurklio UAB „Povilo Gurklio“ firma šiems darbams atlikti
už 13 000 eurų pasisamdė UAB
„Termotaupa“.
„Kelias eis pro tiltelį, upelį ir
kils aukštyn piliakalnio papėdėmis
ne į pačią jo viršūnę, o į šiek tiek
tolimesnę piliakalnio dalį“, - apie
laikinąjį kelią „Anykštai“ pasako-

Temidės svarstyklės
Vagystė I. 2016-08-09 apie
15 valandą pastebėta, kad apvogta sodyba, esanti Anykščių

jo UAB „Termotaupa“ statybos direktorius Romualdas Vitkus.
Maždaug 400 metrų ilgio laikinasis kelias bus žvyro kelias. Dalis
jo drieksis ir per privačią žemę, tačiau, anot R.Vitkaus, užsakovai su
jos savininku esą tai suderinę.
Laikinąjį kelią link piliakalnio
planuojama užbaigti iki rugpjūčio
pabaigos, jei tik visų planų nesujauks lietus.

rajono Troškūnų seniūnijoje.
Nuostolis – 374 eurai.
Vagystė II. 2016-08-11 apie

Medinės pilies statyboms reikalinga sunkioji technika judės laikinuoju žvyro keliu. UAB „Termotaupa“ statybos direktorius
Romualdas Vitkus neatmeta, kad eksploatuojant šį kelią dėl lietaus gali tekti jį tvarkyti dar ne vieną kartą.

9.00 valandą Anykščių rajono gyventojas pastebėjo, kad
Anykščių rajone Svėdasų seniūnijoje, iš sandėlio kiemo,

pavogta jam priklausanti skardinė stogo danga. Nuostolis –
1840 eurų.

Pedagogams. „Manome, kad
įstatymas visiems biudžetininkams
turi būti bendras, tačiau atsižvelgiant į mokytojų darbo specifiką
ir mokyklų finansavimo sistemą.
Siūlėme, kad įstatyme pedagogų
darbo apmokėjimo specifiškumas
būtų užfiksuotas atskirame priede.
Įstatymo rengėjai su tuo nesutiko,
todėl šis klausimas neišvengiamai
turės būti svarstomas Valdančiosios koalicijos politinėje taryboje,
Vyriausybėje“, - sako švietimo ir
mokslo ministrė A. Pitrėnienė.
Statistika. Per savaitę - rugpjūčio 5-11 dienomis - Lietuvos keliuose ir gatvėse žuvo 2 žmonėsi:
vienas automobilio vairuotojas ir
vienas dviratininkas. Sužeisti 101
žmogus, tarp jų - 17 nepilnamečių.
Lietuvos kelių policijos tarnybos
duomenimis, per savaitę šalyje
įvyko 84 eismo įvykiai, kuriuose
nukentėjo žmonės. Neblaivūs vairuotojai sietini su 7 eismo įvykiais.
Palyginti šios savaitės avaringumo
statistiką su praėjusių metų ta pačia
savaite, pirminiais duomenimis,
užregistruota 22 įvykiais daugiau,
žmonių žuvo 5 mažiau, sužeista 27
daugiau.
Gairės. Kultūros ministras Šarūnas Birutis penktadienį patvirtino Kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų projektų gaires 2017
metams. Jose numatytas išsamesnis informacijos teikimas paraiškų
teikėjams, sutrumpintas administracinis paraiškų patikros laikotarpis, didėja Kultūros rėmimo fondo
biudžetas, numatomas didesnis
finansavimas daugeliui sričių ir
programų.

SITUACIJA

???

Kada įveiksime
afrikinį kiaulių
marą?

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Ūkininkai ir medžiotojai
konfliktuoja dėl šernų jonas.j@anyksta.lt
Jonas JUNEVIČIUS

Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime gyvenantis Deividas Ramonas trečiadienį Romuldavos miško
pakraštyje skirtingose vietose, tačiau netoli vienas kito, rado, tikėtina, nuo afrikinio kiaulių maro
(AKM) du kritusius šernus ir trečio kaulus. Miško žemės savininkų Debeikių grupės vadovas piktinosi, kad žemių savininkai, nors ir medžiotojai, šernų savo žemėse medžioti negali, o iš medžiotojų
klubo „Debeikiai“ jie tiesiog išguiti...
Anykščių rajone šiais metais maras nustatytas 52 šernų gaišenoms, 8 sumedžiotiems šernams ir 4
AKM židiniai kiaulių ūkiuose, Anykščių rajone paskelbta ekstremali situacija

Saulius RASALAS, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas,
apie neveikiančių šviesoforų
Vilniaus gatvėje „privalumą“:
„Jie suteikia turistams saugumo, juk dažnas būna pirmą kartą
mieste, eismo nežino...“
Tarp savų korupcijos
nebūna, savi tik pagelbsti

Matyt, Tarybos pašto dėžutė
netvarkinga

Debeikių seniūnijos gyventojas Deividas Ramonas radęs tris kritusius šernus, mano, kad tuose pačiuose Romuldavos pamiškių brūzgynuose jų gali būti ir daugiau.
Autoriaus nuotr.

Dalija KARVELIENĖ, Aniūnų kaimo (Skiemonių sen.) gyventoja:
- Įveiksim, kai išnaikinsim visus šernus. Užpernai mums visas
bulves iškniso, o šiemet dirvą jie
taip iškniso, kad traktorius negali
pravažiuot. Šernų daug yra, kartais
man atrodo, kad anksčiau jų tiek
daug nebuvo, pievos ir bulvės mažiau nukentėdavo.

Miesto nežino – galima
„išdurti“

Dainius ŽIOGELIS, Lietuvos
socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus pirmininkas, rajono
Tarybos narys, apie tai, kad Antikorupcijos komisijos pirmininkas nėra opozicijos atstovas:
„Savi korupcijos nenagrinėja...“

Rimantas JUZĖNAS, iš Elmininkų kilęs vilnietis:
- Ne ta mano sritis, man neaktualu. Girdėjau, berods Ispanijoje kelis dešimtmečius su tuo maru kovojo. Manau, kad apsisaugoti nuo
jo beveik neįmanoma, tam reikia
labai daug pinigų skirti.

Alvydas
SIMONAVIČIUS,
Debeikių seniūnijos seniūnas:
- Afrikinį kiaulių marą įveiksime, kai išskersime visas kiaules ir
kris visi šernai. Kiaules išskersti
privalome iki rugpjūčio 30 dienos,
o kaip bus su šernais – nežinau.
Šernų sumažėję, žmonės dėl nuostolių nesiskundžia. Su paskutiniais
šernais ir kiaulėmis turėtų mirti ir
virusas.

savaitės citatos

Bene pirmą kartą ryžausi iš arčiau
pažiūrėti, kaip atrodo kritęs šernas.
Važiuojant miško pakraščiu, beje,
smarkiai dvokė dar keliose vietose,
tad gali būti, kad kvapas sklido nuo
dar kažkur tįsančio nerasto šerno. Neįžengiamame brūzgyne, kur šiaip jau
joks žmogus kojos nekeltų, pasak D.
Ramono, iš prieš kelias dienas kritusio šerno ne kas tebuvo likę, gamta
padarė savo. Pasirodo, nugaišę šernai
yra maistas kitiems šernams, vabzdžiams, paukščiams. Tad vienas kritęs
šernas ligą per vabzdžius ir paukščius
gali pasėti labai toli ir plačiai. Išlaužyti krūmai ir išvoliota žemė bylojo,
kad prieš nusibaigdamas gyvūnas
ilgai ir skaudžiai kankinosi... Taiklus
medžiotojo šūvis jam būtų buvęs išsigelbėjimu.
Kritusių šernų liekanas surinko
Anykščių maisto ir veterinarijos tarnyba, dėl AKM jas ištyrė Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo instituto specialistai ir patvirtino, kad jie užsikrėtę maru.
D. Ramono teigimu, kritusių ir nerastų šernų gali būti daug, nes baigčiai jie pasirenka žmogaus absoliučiai
nelankomus brūzgynus.
„Tik pradėjus plisti AKM, atkreipiau aplinkosaugininkų dėmesį, kad
medžiotojų būreliai nurodo nerealų,
keliskart mažesnį šernų kiekį savo
medžiojamuose plotuose, - sakė D.
Ramonas. - Dvylikos tūkstančių
hektarų plote Debeikių medžiotojų
klubas nurodė esant dvylika šernų, tačiau sumedžiojo jų gal šimtą, o mes,
žemės savininkai, įsigiję brangią
naktinio matymo termovizinę įrangą
jų dvylikoje hektarų suskaičiavome
aštuoniasdešimt. AKM turėtų būti
kiekvieno medžiotojo, ūkininko, sakyčiau, netgi kiekvieno žmogaus,
galinčio prisidėti prie šios ligos įveikimo, veiklos tikslu. Tačiau paradoksas. Kiaulių maras plinta, medžiotojai
šernų neiššaudo, o žemės savininkai,
būdami medžiotojais, tegali būti pasyviais stebėtojais, savo žemėse negali šernų, kurie niokoja jų pasėlius,
šaudyti. Įtakingi Lietuvos Seimo nariai blokuoja jau seniai paruoštas tai

leidžiančias pataisas“.
Dėl šernų populiacijos gausos reguliavimo žemės savininkai kreipėsi
į Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamentą, tačiau departamentas
vadovavosi medžiotojų klubo ataskaita. „Pagal pateiktus Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“
duomenis (Šernų apskaitos medžioklės plotų vienete aktas, Prašymas
dėl medžiojamų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo 2016 – 2017
m.), medžioklės plotų vienete yra 12
šernų. Medžiotojų klubo „Debeikiai“
medžioklės plotų vienetas sudaro 12
575 ha, t. y. 125,75 kv. km.“ Atsakyme teigiama, kad medžioklės klubo
„Debeikiai“ medžioklės plotuose
šernų yra net 5,2 karto mažiau, nei
leistinas maksimalus tankis ploto vienete, tad čia šernų populiacija yra sureguliuota ir ją reguliuoti netikslinga.
Deja, matyt, realybė kitokia.
Pasikalbėti su medžiotojų klubo
„Debeikiai“ vadovu Ričardu Juozapavičiumi nepavyko, nes jis šiuo
metu atostogauja...
D. Ramono nuomone, jeigu ir to-

liau bus paisoma medžiotojų interesų, žemės savininkai negalės šaudyti
jų pasėlius niokojančių šernų, AKM
toliau plis. Jau seniai pasirodžiusi
ši baisi, kiaulių ūkiams milijoninius
nuostolius atnešusi liga, Anykščių
krašte progresuoja.
Pasak Anykščių maisto ir veterinarijos tarnybos atostogaujantį viršininką pavaduojančio vyriausiosios
vet. gydytojos inspektorės Audronės
Zdanevičienės, AKM nustatytas 37
vietose rastiems 52 nugaišusiems ir
8 sumedžiotiems šernams, 4 židiniai
nustatyti kiaulių ūkiuose. Andrioniškio seniūnijoje 6 vietose rasti 6 užsikrėtę ir nugaišę šernai, Anykščių sen.
- 12 vietų, 19 šernų, Debeikių sen. 13
vietų 15 šernų, Troškūnų sen. 3 vietose 3 šernai ir Viešintų sen. 3 vietose 3
nuo AKM nugaišę šernai.
Anykščių valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba (Žvejų g. 76,
Anykščiai, tel. Nr. 868251397 ar
838159268) radus nugaišusį ar sergantį gyvūną, prašo apie jį pranešti.
Už surastą šerno gaišeną gyventojams mokama 30 eurų išmoka.

Arūnas LIOGĖ, Visuomeninio
rinkimų komiteto „A.Liogės sąrašas remiamas N.Puteikio“ narys, Tarybos narys, sunerimęs:
„Neramina
besikartojantis
faktas, kad dalis asmenų laiškų,
adresuotų Tarybai, taip ir nepasiekia Anykščių rajono savivaldybės tarybos...“
Kai medicina taip pažengus,
snukį pakeisti nieko nereiškia

Leonas ALESIONKA, buvęs
rajono meras, buvęs medžiotojų
klubo „Medeina“ vadovas, apie
tai, kad medžiotojai turi atskirti
kiaules nuo šernakiaulių:
„Šernakiaules medžiotojai turi
atskirti, nes kitokia snukio forma...“
Tampi atsakingas už tuos,
kuriuos prisijaukini
Deividas RAMONAS, Miško
žemės savininkų Debeikių grupės vadovas, apie medžiotojus,
slepiančius šernų skaičių:
„Tik pradėjus plisti AKM, atkreipiau aplinkosaugininkų dėmesį, kad medžiotojų būreliai
nurodo nerealų, keliskart mažesnį šernų kiekį...“
Nebūtų kiaulės, kad kvailesnių žvalgybon neišsiųstų...

Miško žemės savininkų Debeikių grupės vadovo Deivido Ramono nuomone, ne vienas Debeikių seniūnijos ūkininkas, kad ir
medžiotojas, negali apsiginti nuo jo laukus niokojančių šernų ir
jau patyrė nuostolius dėl draudimo laikyti kiaules.
Vlado MASLINSKO nuotr.

Kęstutis SUPRONAS, medžiotojų klubo „Medeina“ prezidentas, apie tai, ką pastebėjo būdamas
bokštelyje:
„Man sakė, kad šernakiaulės atėjo per Juostą tilteliu. Apžiūrėjau tą
vietą, radau kiškio ir stirnos pėdsakus. Pabuvęs bokštelyje pastebėjau
tik vieną zuikį – tuščia...“

LAIŠKAI
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Draugystės maršrutas Heek – Anykščiai

Daugiau kaip dvi dešimtis metų
dega bičiulystės ugniakuras, įsižiebęs tarp grupės vokiečių iš šios šalies Heek miesto ir Anykščių rajono savivaldybės ligoninės medikų.
Vokiečių dėmesys - tarytum saviti
rašmenys Anykščių ligoninės raidos istorijoje. Pirmoji draugystės
laužo kibirkštis įsižiebė per visuomenines labdaros organizacijas ir
sėkmingai toliau rutuliojosi.
Būrelis geranoriškai nusiteiku-

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Suaugę irgi piešia... Gal jų
piešiniuose mažiau spalvų, gal
gražuolė princesė virsta žmogeliuku iš penkių pagaliukų,
gal saulei pamirštama nupiešti
šypsena ir ilgos blakstienos, bet
jie piešia... Piešia tam, kad susipažintų, nes sudėtingi žodžiai
dažnai paslepia širdį.
Psichologai, siekdami padėti
žmonėms susipažinti, naudoja piešimo terapiją – koks paradoksas,
reikalingi psichologai, kad žmonės gebėtų susipažinti... Išgirsti
žodį „vaikystė“ ir pieši tai, kas
pirmiausia šauna į galvą. Imu žalią pieštuką ir piešiu abipus upės
siūruojančius meldus, dar medinį
lieptą, o ant jo du žmogeliukus,
deja, iš penkių pagaliukų – kitaip
piešti jau nebemoku, o ir pieštuko
spalva nebesvarbi... Siunčiu savo
piešinį žmogui, sėdinčiam man
iš kairės, kad jis mano vaikystę
papildytų detalėmis. Kažką piešiu
ir kitų žmonių piešiniuose... Ir
taip ratu, dešimt žmonių kuria
kitų vaikystę. Gaunu savo piešinį
atgal ir jo nebeatpažįstu – lapo
viršuje spindi saulė, plaukia
vienas į kitą panašūs kamuoli-

sių vokiečių ne vieną kartą lankėsi Anykščiuose ir ligoninei bei
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Anykščių skyriui teikė
materialinę ir finansinę paramą,
dovanojo medicininės paskirties ir
kitokias siuntas. Neatsitiktinai šios
ligoninės vestibiulyje publikuojamos nuolatinių sveikatos įstaigos
rėmėjų vokiečių pavardės: Rolf ir
Hilde Schaap, Vilhelm ir Elisabeth
Kortbus, Antonie Bussman, Ady ir

Irmgard Gelking ir kitų. Slinko dešimtmečiai, per tą laiką ir rajono,
ir ligoninės vadovai keitėsi, tačiau
bičiulystės ugniakurui nebuvo lemta užgesti. Keletą kartų užsienio
bičiuliai kvietė anykštėnus aplankyti jų gimtąją šalį, supažindino su
jų sveikatos priežiūros įstaigomis,
saugomomis meno vertybėmis, norėjo juos matyti Vokietijoje svarbių
švenčių akimirkomis...
Daug kas pasikeitė ir šių vokiečių gyvenime – buvę solidžių firmų
vadovai išėjo į užtarnautą poilsį, o
visuomeninė draugystė peraugo
į asmeninę – šiltą, nuoširdų žmonių bendravimą. Kiekvieną kartą
vokiečiai, atvykdami į Anykščius,
tam tikrą dalį savo asmeninių lėšų
skiria Anykščių ligoninei ir Raudonojo Kryžiaus Anykščių skyriui,
dovanoja medicininės paskirties
reikmenų. Svetingiesiems vokiečiams patinka Anykščių kraštas,
apylinkių gamtos grožis. Lydimi
anykštėnų, jie keliauja ir po gražiausias Lietuvos vietas.
Šio mėnesio pradžioje septynių
vokiečių grupė iš Heek miesto, kuriuos tekste jau esu išvardinusi, vėl
viešėjo Anykščiuose. Poilsiui svečiai
buvo įsikūrę SPA VILNIUS Anykščiai viešbutyje, kuris jiems patiko.
Per dešimtį pastarųjų metų šie
žmonės ir jų bičiuliai vokiečiai
Anykščių ligoninei padovanojo daugiau nei trylika tūkstančių

niai debesys, upėje žydi vandens
nešdavausi lėlę, o Ji (mama
lelijos, mano nupiešti žmogeliukai
arba teta) – naščius su dviem
laiko meškeres, o ant upės kranto
kibirais skalbinių. Kelias iki
kamuoliu žaidžia vaikai... Nenoriu
liepto man tada buvo ilgas –
jo, tai nebe mano piešinys, nebe
išmintu takeliu pro vyšnią ir
mano vaikystė... Pykstu net dėl
obelis, seną aprūkusią pirtį,
to, kad upė turi aiškiai užbrėžtus
dar į pakalnę – ir tik tada upė.
krantus...
Atgal taip pat – tik jau į kalniuMano vaikystė – tai tik
ką ir su kur kas sunkesne našta
meldai, lieptas ir du žmonės...
– du kibirai šlapių drabužių.
Sutinku tik su žydinčiomis
Norėdavosi padėti – maža ranvandens lelijomis. Jos tikrai
kute prilaikyti kibiro rankeną...
žydėjo, jos tikrai skleidė baltus
„Geriau glėbyje nešk lėlę, po
žiedus ir taip magėjo juos
maudynių jai gali būti šalta“ –
nuskinti vien tam, kad užuosti
lėlė svarbu, tad ją dar smarkiau
šios paslaptingos gėlės kvapą.
apkabindavau.
Tačiau maža vaiko rankutė neIlgai nesupratau, kodėl tas
siekė plūduriuojančių augalų...
dvi į upę įbridusias lentas
Iki šiol nežinau, kaip kvepia
Jos vadindavo lieptu... „Ar ir
vandens lelijos...
šiandien eisim ant tiltelio“ –
Žiūriu į savo piešinyje ryškiai
įsikibdavau mamai, o gal tetai
mėlynu pieštuku nupieštus
į ranką... „Eisim, nuo liepto
vienodus debesis ir šypsausi
drabužius upėje skalaudavo
– tada jie man buvo panašūs į
dar tavo močiutė...“ Zyzdavau,
storulius meškodėl ten,
kinus, kartais
...„Tiltas sujungia du tolėliau per
į dramblius, o
krantus – pereini jį, ir štai upę nutiestą
kai kurie mokeliuką žmonės
jau esi kitoje pusėje, o mūsų vadindavo
kėjo šypsotis,
lieptas tik rūbams skirtas tiltu, o štai
tačiau jie visi
velėti, kitos upės pusės nie- vieta, kur bėgbuvo skirtingi
– iki šiol nesu
davau maukaip nepasieksi“...
mačiusi viedyti lėlės, tik
nodų debesų,
lieptas. „Tiltas
tik gal storuliai drambliai man
sujungia du krantus – pereini
panašėja į pūkinius patalus, kur
jį, ir štai jau esi kitoje pusėje, o
gali griūti pavargęs, kur tave
mūsų lieptas tik rūbams skirtas
apkamšys ir švelniai užklos.
velėti, kitos upės pusės niekaip
Pabusi ramus ir nesužeistas...
nepasieksi“ – sakydavo mama
Du žmogeliukai ant liepto –
ir kuriam laukui nustodavau
aš ir ji. Kartais mama, kartais
galvoti, kodėl mūsų lieptas nėra
kuri iš tetų... Ir ne meškerioti
tiltas.
mes eidavom – į upę nešdaBeje, labiausiai pykstu už tuos
vo velėti skalbinius – visada
piešinyje pavaizduotus kamuobėgdavau iš paskos, nes tik
liu žaidžiančius vaikus. Jokių
taip galėdavau atsidurti ant
vaikų mano vaikystėje nebuvo,
liepto – mažos mergaitės prie
ir kamuoliu niekas nežaisdavo.
upės vienos neleisdavo. Aš
Buvau tik aš ir keli suaugę, bet to

eurų. Per paskutiniuosius šešerius
metus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyrius
iš jų gavo per šešis tūkstančius
eurų paramos.
Genami entuziazmo, drauge su
savo ištikimaisiais bičiuliais anykštėnais, vėl tęsė pažintines keliones
po mūsų šalį. Aplankė meninio stiklo studiją Panevėžyje, Biržų rajone ypač žavėjosi Sodeliškių dvaro
sodyba, kurioje šeimininkauja Neringa ir Dalius Linkevičiai. Pamatė
1942 m. statytą ir dabar veikiantį
vėjo malūną, senovinių motociklų,
mašinų, traktorių ir garo mašinų
kolekciją. Iš arti išvydo auginamus
elnius, danielius, muflonus. Galėjo
paskanauti naminės duonos, sūrių
ir žvėrienos patiekalų, grožėjosi
aplinka. Vilniuje nuo Gedimino
kalno viršūnės stebėjo Lietuvos
sostinės vaizdus, širdis sukrečiantį
jaudulį patyrė lankydami Genocido aukų muziejų. Tolesni maršrutai svečius nuviliojo į Kryžių kalną prie Šiaulių, Telšius, Klaipėdą,
Nidą. Anykščių krašte vokiečių
dėmesio sulaukė Lajų takas, Angelų muziejus, antram gyvenimui
prikeltas Burbiškio dvaras. Du
delegacijos nariai poilsiaudami sėkmingai medžiojo Anykščių miškuose.
Dvi dešimtys metų nuoširdžios
bičiulystės... Tai daug ar mažai?
Be abejo, daug.
Rašytojas A. de Sent Egziuperi rašė: „Žmogus – vien santykių
mazgas. Ir tik santykiai turi žmogui reikšmės“. Šią tiesą liudijo tiek
vokiečių, tiek su jais bendravusių
anykštėnų prisipažinimai.

Romualda BRAŽĖNIENĖ
ir užteko. Ryte pabusdavau nuo
dėdės pustomo dalgio garso –
tas darbas man kažkodėl visada
atrodė toks paslaptingas... O
išgirdusi kalamą dalgį, pratraukdavau kambario užuolaidas ir
matydavau kaip teta, lydima nedidelio juodo, o gal jau šviesiai
rusvo šuns eidavo į lauką melžti
karvės. Virtuvėje jau būdavo
įkurta krosnis – bus pusryčiams
blynai su sviestu...
Ilgiuosi tų rytų, kuriuos
užpildydavo žmonės... Ilgiuosi
rytų, kai ant stalo garuodavo
pusryčiai – kasdien tokie patys,
bet niekada nenusibostantys.
Grįžtu prie savo piešinio – kas
kad jis jau nebe toks, kokį piešiau
pati. Aš vis tiek matau tik meldus,
upę, lieptą ir du žmogeliukus ant
jo... Kai išgirstu klausimą, kas
nuo to laiko, kurį įsivaizdavau
piešdama pasikeitė, ištariu tik
vieną žodį: „Niekas...“
Tačiau suprantu, kad sakau
ne tiesą... Maža mergaitė užaugo, meldai užgožė upę, o lieptas
jau tikriausiai seniai sutrūnijęs
– kas gi dabar ten beeina velėti
rūbų, tačiau svarbiausia – nebeliko tų dviejų žmogeliukų...
Į upę dabar pažvelgiu nebent
tik pro ištuštėjusios trobos langą
– vagos nebesimato, tik šiapus ir
anapus jos iškeroję medžiai.
Kartais pagalvoju – kaip
norėčiau dabar sėdėti ant to
paties liepto kojas įmerkusi į
vandenį ir užduoti mamai tą
patį klausimą: „Mama, o kuo
gi skiriasi lieptas nuo tilto...?“
Nebeužduosiu...
Tik jos kažkada ištartą
atsakymą įsiminiau – tiltas
sujungia, o lieptas... O nuo
liepto galima žiūrėti į vandens
lelijas...

šiupinys
Gelbėjo. Trečiadienį ugniagesiai
gelbėtojai turėjo ne kiekvieną dieną pasitaikantį iškvietimą. Ugniagesiams gelbėtojams aplinkosaugininkas pranešė, jog Kavarske,
senoje užtvankoje, tarp betoninių
luitų užstrigo gulbė. Ugniagesiams
panaudojus glaustines kopėčias
gulbė buvo išlaisvinta ir perduota
aplinkos apsaugos inspektoriui.
Drausmė. Šių metų antrąjį ketvirtį Anykščių rajono savivaldybės administracijoje dviems
valstybės tarnautojams paskirtos
tarnybinės nuobaudos. Anykščių
rajono savivaldybė skelbia, kad tai
- pastaba, galiojanti iki 2017-06-09
ir papeikimas, galiojantis iki 201705-25. Pernai Anykščių rajono
savivaldybėje valstybės tarnautojams skirtos trys nuobaudos – dvi
pastabos ir vienas papeikimas.
Valstybės tarnautojų, kuriems yra
skiriamos nuobaudos, pavardes bei
už ką skirtos nuobaudos, savivaldybė nuo visuomenės akių slepia ir
neviešina.
Pleneras. Antrus metus iš eilės Arklio muziejuje, Niūronyse,
vyksta Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto studentų tapybos
pleneras. Plenerą kuruoja Kauno
anykštėnas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas Donatas Vasiliauskas. Šiemet į Niūronis susirinko daugiau nei dešimt dalyvių.
Rugpjūčio 13-15 dienomis Arklio
muziejuje numatoma surengti dailininkų kūrinių parodą.
„Nuotraukos“. Anykščių policijos komisariatas per 7 šių metų
mėnesius gavo 421 greičio matuoklių užfiksuotą pažeidimą.
Tikrins. Vakar kelyje Anykščiai
– Svėdasai Anykščių miesto gale
Utenos policijos pareigūnai prieš
aštuonias ryto tikrino vairuotojų
blaivumą. Prasmukti nepatikrintam šansų beveik nebuvo, dirbo 4
ekipažai, du su motociklais ir du su
automobiliais. Policija informuoja,
kad rugpjūčio mėnesį kiekvieną savaitgalį (penktadieniais-sekmadieniais) – tikrins transporto priemonių vairuotojų blaivumą (rugpjūčio
12-14 d., 19-21 d., 26-28 d.).
Vaikams. Anykščių rajono savivaldybė dalyvavo „Maximos LT“
organizuotame konkurse „Mes
– bendruomenė“ ir pateko tarp
12 šalies savivaldybių laimėtojų.
Anykščių savivaldybė pateikė projektą, pagal kurį Ažupiečių mikrorajone, šalia Šviesos gatvės esanti
erdvė bus paversta vaikų žaidimų
aikštele. Tiesa, „Maxima LT“ skiria 40 proc. projektui reikalingų
lėšų, likusią dalį sudarys rajono
biudžeto lėšos.
Mišios. Šeštadienį 17.30 val. Janonių (Skiemonių sen.) koplytėlėje vyks šv. Mišios. Bus meldžiama
Dievo palaimos ir sveikatos.
Stipendijos. Gabiausi Anykščių
rajono moksleiviai (tik šiemet įstoję į šalies ir užsienio universitetus)
gali teikti paraiškas gauti stipendijas, kurias skirs rajono savivaldybė. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 15 d.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 16 eurų.

prusto klausimynas
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Gailėtis išdalintos pagalbos ir gerumo
daiva.g@anyksta.lt
būtų nehumaniška
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Anykščių J. Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos mokytojos ekspertės, Lietuvos prancūzų kalbos
mokytojų ir dėstytojų asociacijos tarybos narės Laimos JUZĖNIENĖS dėka Anykščių vardas tarp
Lietuvos frankofonų puikiai žinomas. Mokytoja ir savo mokinius moko ne tik taip sunkiai, nors
ypač melodingai skambančių prancūziškų žodžių, bet ir skiepija jiems meilę Prancūzijai – ne vienas
jos mokinys susiejo savo gyvenimą su Prancūzija ar prancūzų kalba...
„Kiek moki kalbų, tiek kartų esi žmogumi“ – įsitikinusi mokytoja.

ekonomistė... Ir vėl sugrįžta į
pradžių pradžią - „ mokytoja“,
nes niekas klasėje, jų tarpe ir auklėtoja, neįsivaizdavo, kad galiu
kuo nors kitu būti. Vėliau buvo
pasiūlymas dirbti redakcijoje,
bet... jau buvau pradėjus dirbti
savojoje mokykloje, tad pasirinkimas buvo aiškus... Visiems
savo auklėtiniams drįstu „papamokslauti“, kad visada pirmuoju numeriu rinktųsi mėgstamą
specialybę, kad neišduotų savo
svajonės bei vėliau sau nepriekaištautų: „O galėjau...“
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Nuoširdumas.
- Ką labiausiai vertinate
draugystėje?
- Savitarpio supratimą, duoto
žodžio laikymąsi, pasitikėjimą.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos mokytoja Laima Juzėnienė gyvenime patyrusi ir šilto ir šalto, neleidžia sau pasiduoti: „Kad ir kaip yra buvę sunku, visada vadovavausi taisykle – gyvenimu privaloma džiaugtis... Be to visada buvo sūnūs, artimieji, laiko patikrinti draugai ir, žinoma, prancūzų
kalba“.
Nuotr. Jono JUNEVIČIAUS
- Kas jums yra laimė?
- Laimė – tai kiekviena akimirka. Tai rasos tyras lašelis,
glamonėjamas saulės spindulėlio, ant laukinės našlaitės žiedo
Šventosios pakrantėje...
- Jūsų didžiausia baimė?
- Netekti artimų ir mylimų
žmonių.
- Jūsų charakterio bruožas,
kuris jums labiausiai nepatinka?
- Atvirumas...
- Bruožas, kuris labiausiai
erzina kituose?
- Pavydas, kategoriškumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Turintis savo nuomonę, galantiškas, žingeidus ir diplomatiškas. Daug tokių teko sutikti
mokykloje, universitete bei
įvairiose asociacijose, suburiančiose bendraminčius.
- Didžiausias iššūkis?
- Tikėti savimi...
- Apie ką dabar daugiausiai
galvojate?
- Apie mielus žmones, apie
nuveiktus ir nenuveiktus darbus, apie puikią vasaros dieną...
keliones...
- Jūsų labiausiai vertinama
dorybė?
- Pakantumas.
- Kokiomis aplinkybėmis
jūs meluojate?

- Pripažinsiu, kartais pameluoju, kai nesinori gadinti santykių ar žmogui nuotaikos....

Nemuzikuoju, bet kalbu melodinga prancūzų kalba...ir skambia ispanų...

- Ko labiausiai nemėgstate
savo išvaizdoje?
- Ūgio.

- Jeigu turėtumėte galimybę
savyje pakeisti vieną dalyką,
kas tai būtų?
- Tik vieną? Kurį čia pasirinkus? Galvosiu....

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Tūnantis už nugaros ir besiskundžiantis. Visa laimė, kad
tokių mano gyvenimo kelyje
pasitaikė vienetai.
- Labiausiai vertinama vyro
savybė?
- Pagarba ir džentelmeniškumas.
- Labiausiai vertinama moters savybė?
- Subtilus grožio pajutimas.
- Priežodis, frazė, mintis,
kurią dažniausiai vartojate?
- C‘est la vie. Esta la vida...
(Toks jau gyvenimas).
- Ką gyvenime labiausiai
mylite?
- Gyvenimą...
- Kada ir kur buvote pati
laimingiausia?
- Studijų metais, kai supo senojo universiteto aura... Kai sutikau gyvenimo vyrą. Kai gimė
sūnūs... Su jais ir dabar būnu
lamingiausia...
- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Visada tiesiog dievinau
žmones skambinančius gitara...

- Didžiausias jūsų gyvenimo
pasiekimas?
- Asmeniniame gyvenime – du
sūnūs, profesinėje srityje – mokiniai, pralenkę mokytoją, bei
aukščiausia mokytojo eksperto
kvalifikacija ir respublikinė veikla prancūzų kalbos baruose.
- Jeigu po mirties galėtumėt
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavidalu norėtumėt grįžti?
- Gerąja fėja.
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt gyventi?
- Ten, kur gyvena man mieli
žmonės, tad nesvarbu, ar Anykščiai, ar Paryžius.
- Brangiausias turtas?
- Mama, sūnūs, artimieji,
draugai....Na, ir sveikata. Tada
viską junti ir jauti.
- Kas jums gyvenime yra didžiausias vargas?
- Prikalbinti pasyvų asmenį
kažką prasmingo veikti.
- Jūsų svajonių profesija?
- Jų buvo nemažai... Mokytoja, teisininkė, žurnalistė, net

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Albertas Kamiu, Patrikas Modiano, Annie Ernaux ir
kraštietis Valdas Papievis ypač
su romanu „ Eiti.“ Tiesiog didžiuojuosi, kad jis - biliūnietis, kad jis nepaprastai subtiliai
moka perteikti minties vingrybę
ar besiskleidžiančio pumpuro šokį...( Ir romaną „Odilė“
su pasimėgavimu skaičiau, lyg
vakarinę maldą.). Dar poetas Justinas Marcinkevičius.
- Labiausiai įsimintinas grožinės literatūros personažas?
- Matyt, ponia Bovari iš prancūzų rašytojo Gustavo Flobero
romano ( tokiu pat pavadinimu
„Ponia Bovari“).
- Istorinė asmenybė, kuri
jums imponuoja?
- Aišku, Žana D’Ark...

- Ar realiame gyvenime teko
sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt pavadinti savo herojais?
- Manyčiau teko: pradedant tėvais, ypač tėveliu, iš kurio paveldėjau veiklumą, meilę žmogui ir
dainai.Vėliau mokytojai: kaip R.
Raila, O. Dundulienė, P. Zukaitė bei auklėtoja Ana Pachomova.
Studijų metais vertėja, teatrologė
Laima Rapšytė, ne tik surengusi įsimintiną susitikimą su teatro grandu Juozu Miltiniu, bet ir
įspūdinga kaip asmenybė, gebanti
įžvelgti kūrybinį potencialą? O
vėliau ir kitų garbių frankofonų,
kurie kerėjo savo išskirtiniais vidiniais pasauliais. Ir tada supratau,
jog ne veltui sakoma - kiek moki
kalbų, tiek kartų esi žmogumi...
- Vardai, kurie jums labiausiai patinka?
- Moterų - Gabija, Izabelė, o
vyrų - Daumantas ir Simonas
(sūnų vardai).
- Ko gyvenime labiausiai nemėgstate?
- Veidmainystės ir tuštybės.
- Dėl ko gyvenime labiausiai
apgailestaujate?
- Labai sunku atsakyti. Kartais tikiu likimu...kartais žmogaus stiprybe... Dažnai pagalvoju, gal daugiau reikėjo gyventi
sau...Bet išdalintos pagalbos ir
gerumo gailėtis būtų nehumaniška...
- Kaip norėtumėt numirti?
- Nekankinamai skausmų,
kai ateis laikas...rudenį, kai išskrenda gervės...
- Jūsų gyvenimo moto?
- MOKĖK DŽIAUGTIS GYVENIMU!
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Archeologas Gintautas Zabiela beveik
neabejoja, kad čia stovėjo Voruta
(Atkelta iš 1 p.)
– Jūs ne vieną sezoną tyrinėjote
Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnį. Kuo jis ypatingas, ką pavyko
nustatyti apie jo istoriją, ar yra
ženklų, kad pilis ant jo kada nors
buvo sugriauta karinių veiksmų, o
gal sunyko natūraliai?
- Šeimyniškėlių piliakalnio tyrimuose praleidau kone dvi dešimtis
vasarų – jie prasidėjo 1990 m. ir baigėsi 2009 m. (įskaitant ir piliakalnio
aplinką, paties piliakalnio – 2006
m.). Šių tyrimų pasėkoje Šeimyniškėliai tapo plačiausiai tyrinėtu
piliakalniu Lietuvoje ir vienu plačiausių – visame Rytų Pabaltijyje.
Šis piliakalnis ypatingas tuo, kad tai
yra grynas Viduramžių „produktas“
– įkurtas XIII a. iki tol negyvenamoje vietoje, kai tuo tarpu dauguma
kitų Lietuvos piliakalnių tuo laiku
buvo tik atnaujinami senesniųjų
piliakalnių vietoje. Be medinės pilies materialinės kultūros pažinimo
Šeimyniškėlių piliakalnio tyrimai
svarbūs ir tuo, kad jų metu surinkta
įvairių duomenų, patvirtinančių jo
tapatinimą su Mindaugo laikų Vorutos pilimi, kas leidžia baigti užsitęsusias šios pilies paieškas. Tuo tarpu
tiek XIII a. Vorutos, tiek ir XIV a.
pabaigos bevardės pilies (jos vardas
nepateko į rašytinius šaltinius) likimas nėra aiškus, nors akivaizdžių
puolimų ar gaisrų pėdsakų nerasta,
kas leidžia atsargiai spėti šias pilis
tiesiog sunykus. Tačiau kultūrinio
sluoksnio išlikimo lygis šio teiginio
neleidžia paverti kategorišku.
– Ką rodo duomenys – piliakalnis naudotas tik XIII, o gal ir vėlesniais amžiais?
- Šeimyniškėlių piliakalnyje fiksuoti du kultūrinio sluoksnio horizontai – apatinis, datuojamas XIII
a. pirma puse – viduriu ir siejamas
su Voruta, bei viršutinis, datuojamas
XIV a. pabaiga, paliktas bevardės pilies. O toliau – jo XX a. istorija....
– Lyginant su didžiaisiais, žinomiausiais Lietuvos piliakalniais,
ar Šeimyniškėlių pilis buvo didelė,
ar turėjo strateginę reikšmę valstybės ar regiono gyvenime? Kodėl
apie Šeimyniškėlių piliakalnį šalies
mastu žinoma turbūt mažiau, nei
apie kokį Upytės piliakalnį, nors
jis tik kelių metrų aukščio?
- Dydžiu ir įtvirtinimais abi Šeimyniškėlių piliakalnyje stovėjusios
pilys buvo nemažos ir gali būti
skiriamos prie didesnių. Tai ir nenuostabu – jos gynė šiaurės rytinį
Lietuvos pasienį. XIV a. pabaigoje
piliakalnyje stovėjusi pilis dengė
ruožą tarp Užpalių ir Ukmergės pilių ir jau vien dėl to negalėjo būti
labai smulki. Kartu nenorėčiau sutikti su teiginiu, kad Šeimyniškėlių
piliakalnis yra mažai žinomas, bent
jau per paskutinius 10 metų. Upytės
piliakalnis sukelia padidintą dėmesį
jau vien dėl to, kad Viduramžiais
buvo aukštaičių Upytės žemė ir jos
centro natūraliai ieškoma piliakalnyje, esančiame to paties pavadinimo
miestelyje. Šeimyniškėlių atveju
nieko panašaus nėra.
– Kokia tikimybė, kad Šeimyniškėliai yra legendinė Vorutos pilis?
- Didelė, šiandien priartėjusi beveik prie 100 procentų. Pagrindiniai
Vorutos lokalizavimo Šeimyniškėlių
piliakalnyje argumentai buvo mano
ir istoriko Tomo Baranausko ne kartą išdėstyti spaudoje ir nesulaukė ar-

gumentuotos kritikos ar alternatyvių
siūlymų. O juk per praėjusius porą
dešimtmečių visokiausių to laikotarpio tyrimų būta ne tik Lietuvoje,
bet ir Baltarusijoje, tad jeigu Vorutos
lokalizacija būtų buvusi akivaizdžiai
klaidinga, tas tikrai neliktų nepastebėta.
– Kokius svarbiausius archeologinius radinius pavyko rasti piliakalnio tyrinėjimų metu? Ar jie
kur nors eksponuojami?
- Archeologui paprastai gana
sunku pasakyti, kurie radiniai yra
svarbiausi, ypač kuomet dar tyrimų
medžiaga nėra apdorota ir paskelbta.
Visuomet yra svarbūs datuojantys
radiniai: monetos, kai kurios ginklų,
papuošalų rūšys. Visai tai rasta ir
Šeimyniškėlių piliakalnyje. Surinkti
radiniai saugomi A. Žukausko memorialiniam muziejuje, tačiau tik
fonduose, nes pastoviai ekspozicijai
šis muziejus nepritaikytas. Pavienių
radinių kopijas galima pamatyti Šeimyniškėlių mediniame bokšte.
– Prie piliakalnio buvo įrengti
papiliai. Kas tai per statiniai/įrenginiai, kokią funkciją jie atlikdavo?
- Papilys – tai ūkinė pilies širdis.
Visa tai, ko reikėjo pilies kaip gynybinio organizmo funkcionavimui
ir kas netilpdavo į pilį, atsidurdavo
papilyje. Kadangi ir papilių teritorija buvo ribota (jie irgi buvo apjuosti
įtvirtinimais, tegul ir silpnesniais)
viskas į juos tilpti negalėjo. Papiliuose gyvendavo piliai reikalingi
amatininkai, kiti su jos priežiūra ir
aprūpinimu susiję žmonės. Papilių
įtvirtinimai (Šeimyniškėlių atveju
– grioviai, statūs šlaitai ir medinės
tvoros jų pakraščiuose) leisdavo čia
išsidėsčiusius pastatus apsaugoti nuo
nedidelio pavojaus, tačiau rimtesnių
karo žygių atveju patys papiliai retai
kada būdavo ginami – visi kariniai
veiksmai vykdavo prie pilies, o papiliai virsdavo dūmais.
– Paprastai piliakalniai būdavo įrengiami prie didesnių upių,
ežerų. Šeimyniškėlių piliakalnis
toli nuo, regis, strategiškai reikšmingos Šventosios upės. Gal yra
duomenų ar spėjimų kodėl? Ar ne
ši aplinkybė, tikėtina, piliakalniui
neleido tapti vienu reikšmingiausių Aukštaitijos piliakalnių?
- Šeimyniškėlių piliakalnis visumoje nėra toli nuo Šventosios – tiesiog jos platus slėnis ir ne visur statūs senieji krantai trukdė piliai vietą
pasirinkti arčiau upės. Piliakalnyje
stovėjusi pilis kontroliavo ne tik šios
upės slėnį, bet ir nuo jo čia kažkur
atsišakojantį kelią, vedusį dabartinių Svėdasų link. Tai, kad šis kelias
nebuvo pagrindinė krašto jungtis su
Livonija, matyt, labiau įtakojo pilies
svarbą, nei kad realus jos nuotolis
nuo upės.
– Ar piliakalnio lokacija (juo labiau, jog jis ne vienintelis piliakalnis Anykščių teritorijoje) leidžia
spėti, jog Anykščių priešistorė formavosi toli nuo dabartinio miesto
centro, ar greičiau Anykščiai su
piliakalniu turi minimalų ryšį?
- Pagal dabartinį regiono ištyrimo
lygį Anykščių priešistorė skirtingais
jos laikotarpiais turėjo skirtingus
centrus. Pirmasis aiškus iš maždaug
pirmo tūkstantmečio po Kr. vidurio.
Tai šalia Anykštos, dabartinės dvarvietės teritorijoje buvusi gyvenvietė.
XIII–XIV a. centras buvo Šeimyniškėlių piliakalnis. Stojus taikai, nuo

XV a. pradžios vėl grįžtama gyventi
į dvarvietės vietą ir kuriasi miestas
dabartinėje jo vietoje.
– Kaip manote, iš kur kilęs Šeimyniškėlių piliakalnio pavadinimas, kokia jo reikšmė?
- Pavadinimo kilmė aiški – jis atsiradęs nuo dabar jau bendrinėje kalboje nebenaudojamo žodžio „šeimynykštis“, reiškiančio patriarchalinį
vergą, kitaip tariant – nelaisvą žmogų. Jų būdavo stambesnėse pilyse ir
panašu, kad tokie vergai gyvendavo
greta piliakalnių esančiose papėdžių
gyvenvietėse, kurios ilgainiui virto
kaimais, vadintais jų gyventojų vardu. Tokie kaimai yra pvz. šalia Kernavės ar Užpalių pilių.
– Ar pilis galėjo turėti nuolatinę
įgulą, gyventojus, ar yra duomenų, spėjimų apie egzistavusią gyvenvietę šalia piliakalnio?
- Nuolatiniai pilyje būdavo tik jos
sargybiniai – matyt viso keli žmonės. Kariuomenė pilyje įsikurdavo
tik esant karinei būtinybei. Tačiau,
kadangi pilys kontroliuodavo ir
svarbius kelius (t. y. prekybą), o ir
pačias pilis reikėjo nuolat prižiūrėti
ir remontuoti, būti pasiruošusioms
priimti karius, greta jų esančiuose
papiliuose ar papėdžių gyvenvietėse
pastoviai gyveno tam tikras žmonių
skaičius. Du Šeimyniškėlių papiliai
buvo kalvoje į abi puses nuo piliakalnio, papėdės gyvenvietė – smėlingoje aukštumoje į Šventosios
pusę nuo piliakalnio. Dar toliau už
šios gyvenvietės buvo kapinės.
– Kokie būdavo tipiniai viduramžiški lietuvių ginklai? Kiek
yra pagrindo teiginiams, kad lietuviai kaudavosi vos ne su kuokomis, kad geresnę ginkluotę turėjo
tik aukštuomenė? Ar kokių nors
ginklų liekanų rasta Šeimyniškėlių piliakalnyje?
- Viduramžių Lietuvos karių ginklai buvo panašūs į naudojamus kituose kraštuose: kalavijas, ietis, kirvis,
skydas, atskiri šarvuotės elementai,
galbūt kovos peilis ar dar koks nors
rečiau pasitaikantis ginklas. Ji geriausiai žinoma iš to laiko kapinynų tyrimų. Iš išskirtinumų paminėtini platus
žirgų bei menkas lanko ir sunkiosios
šarvuotės panaudojimas. Bent jau taip
galima teigti pagal archeologinius
duomenis. Šeimyniškėlių piliakalnyje iš ginklų rasta tik strėlių antgalių
(daugumoje arbaletinių), tačiau dalis
jų gali priklausyti puolėjams (Livonijos ordino kariams) bei dar gal kokia
peilio ašmenų nuolauža. Pilis nebuvo
užimta ir sunaikinta, dėl ko ginkluotės liekanų joje rasta nedaug. Aišku,
aukštuomenė turėjo brangesnius ir
kokybiškesnius ginklus, tačiau tokių
pat rūšių kaip ir likusi kariuomenė.
Gal tik kalavijas buvo kario profesionalo, o ne pašauktinio valstiečio
atributas.
– Kuo versdavosi Viduramžių
Lietuvos gyventojai, kokia buvo
vidutinė jų gyvenimo trukmė, kokiomis ligomis sirgdavo? Ar smurtinės mirtys buvo dažnesnės už natūralias bei ligų sukeltas mirtis?
- Žemės ūkis buvo Viduramžių
Lietuvos ekonomikos pagrindas.
Dėka jo krašte nebuvo bado net
ir jį nuolat puldinėjant Ordinui, o
sukauptos atsargos leido išlaikyti
kariuomenę, statyti pilis ir sėkmingai priešintis Europos karinio elito,
kokiu tuo metu buvo Ordinas, puolimams. Ano meto žmonių vidutinė

gyvenimo trukmė žiūrint statistiškai
nebuvo ilga, siekė gal kokių 40–50
metų, tačiau šią statistiką labai įtakojo didelis vaikų mirtingumas bei
nelyginamai mažesnė nei dabar tam
tikrų visuomenės grupių tikimybė
išgyventi – pvz. jaunų moterų mirtys
gimdant. Tačiau išgyvenusieji gyvendavo žymiai ilgiau, sulaukdavo
60–70 metų ar net daugiau. Sunku
pasakyti, nes nėra patikimų tyrimų
duomenų, apie smurtinių ir mirčių
nuo ligų santykį, tačiau visgi atrodo,
kad smurtinių mirčių nebuvo daug.
– Kuo dažniausiai maitindavosi
Viduramžių gyventojai? Teko girdėti, jog iki bulvių atvežimo ir paplitimo ne duona, ne mėsa, ne pienas, o burokėliai buvo pagrindinis
paprastų gyventojų „patiekalas“?
- Viduramžių Lietuvoje pagrindinis maistas buvo iš vietoje išaugintų kultūrų verdamos įvairios košės,
duona ir esant galimybei – mėsa.
Pastarosios nebuvo daug, ką liudija
dar XIX a. Lietuvos kaimo racionas.
Apie pieno produktų panaudojimo
mastą išvis trūksta žinių, tačiau kadangi pieną reikia pakankamai greitai apdoroti, o šis procesas nėra labai
paprastas, vargu ar pieniškas maistas
tuo metu buvo plačiai naudojamas.
Maistą papildydavo medžioklės,
žvejybos, rankiojimo būdu gaunami
produktai, medus.
– Jūs identifikavote ne vieną iki
tol nežinomą piliakalnį. Kiek jų
suradote asmeniškai?
- Neskaičiavau, tačiau kokią dešimtį tikrai esu suradęs. Čia vėl
priklauso nuo to, kaip suprasti žodį
„surasti“. Jeigu laikyti, kad piliakalnį pirmas identifikavau remdamasis
kieno kito duomenimis, tai tokių susidarys bent kelios dešimtys.
– Ar pritariate medinės pilies
statybai ant Šeimyniškėlių piliakalnio? Ar duomenys leidžia
spręsti apie tai, kokia ji buvo?
- Jau kokių 20 metų aš palaikau
šią idėją manydamas, kad piliakalnių krašte Lietuvoje turėtų būti nors
viena vieta su atkurtu medinės pilies
vaizdu. Šeimyniškėlių piliakalnis iki
šiol lieka pačiu tinkamiausiu (ištirtumo ir prieinamumo prasmėmis)
šiam projektui realizuoti, pagaliau
ir Anykščių įdirbis čia yra pakankamai solidus. Tad reikia tą daryti
ir daryti iki pabaigos, nes tik pilnas
pilies vaizdas ir funkcionuojanti pilis
kaip turistinis objektas turės prasmę.
O kas dėl duomenų, tai jų iš vienos
pusės pagal mūsų dabartinį pažinimą pakanka atkurti bendram pilies
vaizdui, iš kitos pusės – nepakaks
niekada, nes tikslių čia stovėjusios
pilies brėžinių tuomet nieks nedarė
(trumpai tariant – nedarė jokių niekam), tad bet koks atkūrimas yra to
laikotarpio, kuomet yra atkuriama,
improvizacija. Lietuvoje geriausias
to pavyzdys yra Trakų salos pilies
atstatymas, kuris šiandien specialistams yra įdomus kaip tarybinio laikotarpio pilių atkūrimo pavyzdys, o
ne kaip autentiškos pilies atkūrimas
(su pilimis nesusipažinusiems žmonėms atrodo priešingai).
– Jūs archeologijos pasaulyje
plačiai žinomas, kaip medinių pilių
specialistas, 1995 metais išleidote
knygą „Lietuvos medinės pilys“.
Jei leistumėte ją dabar, praėjus 20
metų nuo jos išleidimo, ar knygos
turinys pastebimai pasikeistų?
- Iki dabar prabėgo tik 20 su tru-

pučiu metų, tačiau per tą laiką mūsų
medinių pilių suvokimas pasikeitė.
Nesakau, kad iš esmės, tačiau pasitikslino daug detalių, atsirado žymiai
platesnis regioninis kontekstas, nauji
tyrimai irgi atskleidė nežinomų pilių
pusių. Visa tai turi atsispindėti naujoje knygoje, apie kurią, tiesą sakant,
jau galvoju, tik kad laiko prisėsti prie
jos nėra. Pasibaigęs 1995 m. leistos
knygos tiražas bei 2017 m. paskelbimas piliakalnių metais skatina nuo
minčių pereiti prie darbų. Matysis...
– Jau vėliau, Naujaisiais amžiais, tarp Europos galybių kilo
ne vienas karas „dėl prieskonių“.
O kaip Lietuvoje, ar prieskonių
„viršūnė“ buvo elementari druska? Ar ji turėjo kokią strateginė
reikšmę (pvz. mėsos atsargų konservavimui), ar buvo tik tuometinės visuomenės mados reikalas?
- Kiek žinau, druska yra žmogaus
kūnui gyvybiškai svarbi medžiaga, o
prieskoniai yra tik prieskoniai gurmaniškų skonių išsiilgusiai gerklei...
Nežinau ar Lietuvoje yra tyrinėta
prekyba druska (Viduramžiais greičiausiai ne), tad apie jos apsirūpinimą ne ką galiu pasakyti. Lenkijoje
yra senos druskos kasyklos Veličkoje, tad bent dalis druskos į Lietuvą
nuo XIV a. pabaigos tikrai patekdavo iš ten.
– Dažnai kalbama apie lietuvių
vieningumo trūkumą, kad lietuviai susivienija tik iškilus rimtai
grėsmei. O ką rodo mūsų šalies istorija, kaip manote, ar susiskaldymą būtų galima vadinti lietuviams
būdinga savybe, ar iš kitų šalių
nelabai išsiskiriame?
- Manau, kad išorinė grėsmė mobilizuoja bet kurią tautą, ir kuo mažesnę, tuo smarkiau. Tad lietuviai
šiuo atveju nėra išimtis. Žemaičių
karai su kryžiuočiais, XVII a. vidurio „Tvano“ epocha, 1918–1920 m.
nepriklausomybės kovos tą liudija.
Tačiau istorijoje būta ir laikotarpių,
kuomet išorės grėsmių neįžiūrėta
arba jų nenorėta įžiūrėti, o jei tuo
metu dar valdžios vyrai pasirodydavo „ne aukštumoje“, kraštas kentėjo.
Čia jau nežinau – kančių istorijomis
mes išsiskiriame iš kitų tautų ar visur
buvo tas pats, tiesiog savi marškiniai
visuomet arčiau kūno...
– Pabaigai dar vienas klausimas
pamąstymui: dažnai genetikai teigia, kad lietuviai yra viena sėsliausių tautų pasaulyje, bet tuo pačiu
metu galima rasti apibūdinimą,
kad buvome „sausumos vikingai“,
o ir genetikų tyrimai rodo įdomią
detalę, kad lietuvių genas, kaip ir
kai kurių kitų europiečių, dar iki
Kristaus nukeliavo iki dabartinio
Pakistano ir Afganistano pasienio
Kalaš (o ir Balochi) tautų. Kai kurie tyrėjai spėja, kad tai galėjo būti
Aleksandro Makedoniečio žygyje dalyvavusių karių palikuonys.
Kaip manote, ar galėjo taip būti,
jog lietuvių protėvių buvo legendinio graikų karvedžio kariuomenėje
ar tai tik romantiška svajonė?
- Tai, kas parašyta šiame straipsnyje man kaip mokslininkui dar
nieko neįrodo. Aš galiu priimti kaip
mokslinę tiesą (jeigu tai išspausdinta „Science“ žurnale) tik faktą, kad
toje Pakistane gyvenančioje tautelėje ir lietuvių genuose yra kažkoks
bendras genas. Nieko daugiau. Kaip
ir kada šis genas atsidūrė vienų pas
kitus – variantų gali būti daugybė,
nes susipažinus su geneologiniais
tyrimais matyti, kad keliasdešimtoje
kartoje nuo mūsų labai daug žmonių
tampa giminėmis. Priedo ta pati genetika šiandien yra sparčiai besivystantis mokslas, tad norint vien tik
pagal ją pasakyti apie tautos kilmę ir
kontaktus matyt dar reikia palaukti.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 Rojus Lietuvoj.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio
Peno nuotykiai.
9.25 Premjera. Zoro kronikos.
9.50 Aviukas Šonas 4.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Muzikinis projektas
“Vario audra”.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Laukinė karalystė (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2 (subtitruota).
13.50 Puaro. N-7.
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00
Keliai.
Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Balzakas. N-14.
22.45 Pasaulio dokumentika.
0.35 Puaro. N-7.
6.30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Linksmieji detektyvai”.
7.45 “Kung Fu Panda”.
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys”.

8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “Rožinė pantera”.
9.55 “Na, palauk!”.
10.05 KINO PUSRYČIAI “Trys
nindzės sugrįžta”.
11.50 “Pamišę dėl šokių”.
N-7.
14.00 Pričiupom!. N-7.
14.30 “Šėtoniškas sandėris”.
N-7.
16.15 “Daktaro Parnaso fantazariumas”. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Operacija “Anekdotai” ir
kiti Naujųjų metų nuotykiai.
22.25 “Bėgančios kortos”.
6.40 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Ispanija Lietuva.
8.25 Kapitono Granto beieškant, 1986. N-7.
9.55 D’Artanjanas ir trys muškietininkai (1). N-7.
11.50 Caraitis Ivanas ir vilkas
pilkas 2.
13.15 Asteriksas olimpinėse
žaidynėse.
15.40 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
16.10 Ekstrasensai tiria. N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo kovos.
N-7.
20.05 A komanda. N-7.
1.00 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Australija Venesuela.
3.00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.
4.30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Serbija - Kinija.

6.00 “Pasaulio profesionalų
imtynės”. N-7.
7.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
7.30 Baltijos galiūnų čempionatas. I etapas. Kuršėnai.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 “BBC dokumentika.
Įsimylėję gyvūnai”.
13.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
13.30 Už vaikystę (k).
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
17.50 “44-as skyrius”. N-7.
18.50 Pričiupom! (k). N-7.
19.15 Tėčio dienos rūpestis.
21.00 “PREMJERA Sostų karai”. N14.
23.15 Amerikietiški kalneliai.
N14.
6.50 “Būrėja”.
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
8.50 “Sodininkų pasaulis”.
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Laukinė Afrika”.
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.
12.00 “Natūralioji kulinarija su
Anabele Lengbein”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio
restoranai”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Viengungis”.
17.00
Nemarus
kinas.
Nuostabioji Anželika. N-7.
19.00 “Būrėja”.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt (k).
6.30 Delfinai ir žvaigždės.
8.15 „Bethovenas“.
9.45 „Gražuolė“.
10.50 „Riešutų duona“.
12.00
Žolinės
atlaidai
Krekenavoje.
13.50 „Tilis Ulenšpygelis“.
15.55 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
17.25 Rūta žalioji. Dainuoja
Veronika Povilionienė.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Žagarės vyšnių festivalis 2016.
23.05 „Čarlio Vilsono karas“
.
6.15 „Peliuko Perio nuotykiai“.
8.05 „Na, palauk!“.
8.15 „Viščiukų maištas“.
9.50
„Gepardas,
vardu
Duma“.
11.45 „Auksinis kompasas“.
13.55 „Šnipė Harieta“.
15.55 „Grafas Montekristas“.
18.30 Žinios.
19.30 „Marlis ir aš“. N-7
21.45 „Pagreitis“. N-14
23.35 „Pasižadėjęs kitai“.
1.35 „Bėgančios kortos“ (k).
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.20 „Monstrų vidurinė“. N-7
8.50 „Ruonis“.

10.40 „Mažylio atostogos“.
12.40 „Naktis muziejuje 2“.
N-7
14.45 „Audros karys“. N-7
16.35 „Kosmoso kariai“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30
„Naisių
vasara.
Sugrįžimas“. N-7
20.10 Rio 2016. Olimpinis
krepšinio turnyras. Nigerija Brazilija.
22.05 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14
22.35 „Dvi motinos“. N-14
6.35 Sveikatos ABC televitrina.
7.00
„Rizikingas
žygis
Ramiajame
vandenyne.
Polinezijos paslaptys“ (k).
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“. (k)
11.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 „Pavariau“(k).
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7
21.00 Farai. N-14

21.30 „Medalionas“. N-7
23.10 „Amerikietiški kalneliai“
(k). N-14
1.10 „Sostų karai“ (k). N-14
2.55 „Kalbame ir rodome“.
3.40 „Pagalbos skambutis“ (k).
N-7
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“.
N-7
13.30 „Būrėja“ (k).
14.05 „Keisčiausi pasaulio
restoranai“ (k).
14.35 „Ekspertė Džordan“.
N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės IV. Sugedęs vaisius“.
N-14
22.55 „Bėgantis laikas“. N-7
1.05 „Karadajus“. N-7
2.00 „Dvidešimt minučių“. N-7.
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė (k).
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
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20.00 “Akloji”.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm. Išmesta
mergina. N-7.
22.45 Dangus aukštai. N14.
0.40 “Su kuo, po galais, aš susituokiau?”
1.05 “Laiko gijos”. N-7.
2.20
Nusikaltimo
vieta.
Komisarė Lindholm. Juodi tigrai, balti liūtai. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Klauskite daktaro.
7.50 Muzikos talentų lyga
2016.
9.25 Mokslo ekspresas.
9.40 25-asis aktualiosios muzikos festivalis “Gaida”.
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus.
12.15 ORA ET LABORA.
12.50 V. A. Mocartas. Opera
“Don Žuanas”.
15.15 Mokslo ekspresas
15.30 Karinės paslaptys.
16.20 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.50 Premjera. Okupacija.
17.45 Žinios.
18.00 Moterų siluetai Lietuvos
istorijoje.
18.35 ARTi. Ekslibrisas.
19.05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
20.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Euromaxx.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Džiazo muzikos vakaras.

0.35 LRT OPUS ORE.
1.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
6.30 Apie žūklę.
7.00 “Penktoji pavara”.
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”.
20.20 Savaitės kriminalai.
N-7.
20.50 SUPERDOKUMENTIKA
Sabrina renkasi džihadą. N-7.
21.20 “Charlie Hebdo” dvasia.
N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
23.20 Nuo... Iki... (k).
0.10 “Penktoji pavara”.
1.00 Ne vienas kelyje (k).
6.50
Bearas
Gryllsas.
Išlikimas. N-7.
7.50 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 Ekstremali žvejyba.
12.30
Bearas
Gryllsas.
Išlikimas. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
15.00 Ledo kelias. N-7.
16.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti. N-7.
17.00 Kastlas. N-7.
18.00 6 kadrai. N-7.
19.00 Iksmenai. Žūtbūtinis
mūšis. N-7.
21.05 Be stabdžių. N-14.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP. Vasara.
N-14.
23.00 Nakties TOP. Vasara+.
S.
23.30 Vikingai. N-14.
0.30 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai. N-14.
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. Antras ketvirtfinalis.
8.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Finalai.
10.00 Olimpinė karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Sunkioji atletika.
Vyrai (94 kg.). Dalyvauja A.
Didžbalis.
12.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Plaukimas. 4x100
kombinuota estafetė. Vyrai.
Finalas.
14.10 Rio olimpinės žaidynės 2016. Sunkioji atletika.
Vyrai (94 kg.). Dalyvauja A.
Didžbalis.
15.10 Olimpinė karštligė.
15.25 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika. Maratonas. Moterys.
Dalyvauja D. Lobačevskė, R.
Drazdauskaitė, V. Žusinaitė.
19.30 Žinios.
20.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Tenisas. Varžybos dėl
aukso.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Atranka. Finalai. Dalyvauja S.
Krupeckaitė (sprintas).
2.00 Olimpinė karštligė.
2.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Finalai.
5.00 Rio olimpinės žaidynės
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8.45 „Kaip atsiranda daiktai
12“ (k).
9.05 „Oranžinė legenda“.
9.15 Vaikų ir jaunimo sportinių
šokių konkursas „Kaunas Open
2016“.
10.40 Žolinė. 2000 m.
11.10 Etnokultūros ratas..
11.40 Pučiamųjų orkestro
„Kybartai“ 55-ojo jubiliejaus
koncertas.
13.10 „Didysis Gregas 4“ (k).
N-7
14.05 „Žaldokynė“.
16.00 „Žiniuonė“.
16.15 Tautinio kostiumo dienai
- konkurso „Išausta tapatybė“
finalas.
17.55 Koncertas „Muzika, kuri
gimė vakar“.
19.10 „Tilis Ulenšpygelis“ (k).
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Jubiliejinis Rositos
Čivilytės koncertas.
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 „Sabrina renkasi džihadą“ (k). N-7
16.30 „Charlie Hebdo“ dvasia“
(k). N-7

17.15 24 valandos (k). N-7
18.15 Už vaikystę (k).
18.40 Tauro ragas (k). N-7
19.05 Pagalbos skambutis (k).
N-7
19.50 Savaitės kriminalai (k).
N-7
20.15 Nuo... Iki... (k).
21.05 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Valanda su Rūta (k).
0.00 24 valandos (k). N-7
7.00 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „Kastlas“. N-7
10.30 „CSI Majamis“. N-7
11.30 „Gražuolė ir pabaisa“.
12.30 „Naujokė“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 JJ show. Lietuva. N-14
23.00 „Lemtingas posūkis 3.
Palikti mirčiai“. S
1.00 Comedy club. N-14
1.55 „Naujokė“. N-7
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (56 kg. 60
kg. 64 kg. 81 kg.).
9.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Atranka. Finalai. Dalyvauja S.

Krupeckaitė (sprintas).
10.00 Olimpinių žaidynių
karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika. Maratonas. Moterys.
Dalyvauja D. Lobačevskė, R.
Drazdauskaitė, V. Žusinaitė.
11.45 Rio olimpinės žaidynės 2016. Tenisas. Varžybos
dėl aukso.
13.15 Olimpinių žaidynių
karštligė.
13.30 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Finalai.
15.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Baidarių ir kanojų
irklavimas. Sprintas.
Intarpuose - Lengvoji atletika.
Intarpuose - Dviračių treko
lenktynės. Sprintas. Moterys.
Aštuntfinalis.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (69
kg.). Finalas.
18.55 Rio olimpinės žaidynės 2016. Buriavimas. „Laser
Radial“ laivų klasė. Moterys.
Finalas.
19.30 Žinios.
20.00 Olimpinių žaidynių
karštligė.
20.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Meninė gimnastika.
Finalai.
21.55 Rio olimpinės žaidynės 2016. Dviračių treko
lenktynės. Sprintas. Moterys.
Finalas.
23.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Boksas. Vyrai (69
kg.). Finalai.
1.45 Olimpinių žaidynių karštligė.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
12.15 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“.
N-7
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas
projektas „90 dainų - 90 legendų“.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Gorilos rūke“. N-7
1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Didysis Gregas 4“. N-7
6.30 „Stebuklingi vaikai“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

9.50 24 valandos. N-7
10.45 24 valandos (k). N-7
11.45 Ant liežuvio galo.
12.45 „Mikė Pūkuotukas eina į
svečius“.
12.55 „Maša jau nebe tinginė“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Gyvenimo receptai 2“.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 „Tamsos baikeris“. N-14
0.15 „Judantis objektas“. N-7
1.05 „Visa menanti“. N-7
1.50 „Grubus žaidimas“. N-14
6.50 „Monstrų vidurinė“. N-7
8.25
„Naisių
vasara.
Sugrįžimas“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba (2404). N-7
12.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
13.00
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7
16.30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Lietuva - Kroatija.
18.30 TV3 žinios.
19.30
„Naisių
vasara.
Sugrįžimas“. N-7
20.00 „Svotai“. N-7.
21.00 2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Belaisvė“. N-14
0.50 „Kaulai“. N-7

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis.
N-7
21.00 Farai. N-14.
21.30 „Kitoks parodijų filmas“.
N-14
23.10 „Medalionas“ (k). N-7
0.45 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
1.35 „Gyvi numirėliai“. N-14
2.20 „Kalbame ir rodome“. N-7
3.05 Pagalbos skambutis (k).
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.30 „Būrėja“ (k).
14.05 „Šeštasis pojūtis‘. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 3“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“.
N-7
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Muzikinis žaidimas
„Atspėk dainą“.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Kvailių vakarienė“. N-14
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Didysis Gregas 4“. N-7
1.15 Bėdų turgus (k).
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7

9.50 24 valandos. N-7
10.45 24 valandos (k). N-7
11.50 Ant liežuvio galo.
12.35 „Pingviniuko Lolo nuotykiai“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Gyvenimo receptai 2“.
21.00 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.15 „Miesto teisingumas“.
0.05 „Judantis objektas“. N-7
0.55 „Visa menanti“. N-7
1.40 „Grubus žaidimas“. N-14
6.30 „Kung Fu Panda“. N-7
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.25 „Naisių vasara. Sugrįžimas“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30
„Naisių
vasara.
Sugrįžimas“. N-7
20.00 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14
20.20 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Ketvirtfinalio rungtynės.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Transo būsena“. N-14

0.35 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Ketvirtfinalio rungtynės.
6.55 „Muchtaro sugrįžimas“.
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 „Pavariau“. N-7
21.30 „Monikos Veliūr sugrįžimas“. N-14
23.15 „Kitoks parodijų filmas“
(k). N-14
0.45 „Mistinės istorijos“ (k). N-7
1.35 „Gyvi numirėliai“. N-14
2.20 „Kalbame ir rodome“. N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
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15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystės birža“.
N-14
22.55 „Bėgantis laikas“. N-7
0.55 „Karadajus“. N-7
1.40 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.30 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė
(k).
8.15 „Okupacija“ (k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Girių horizontai.
12.40 Gimtoji žemė.
13.10 „Didysis Gregas 4“ (k).
N-7
14.00 „Kaip atsiranda daiktai
12“.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Padūkėliai marsupilamiai 2“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 ...formatas. Poetas
Viktoras Rudžianskas.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k).
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų kal-

ba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Turtuolis vargšas“.
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
6.00 Beatos virtuvė (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.15 KK2 (k). N-7
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7
12.20 „Penktoji pavara“ (k).
13.15 24 valandos (k). N-7
15.15 KK2. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
7.00 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kastlas“. N-7
10.30 „CSI Majamis“. N-7
11.30 „Rezidentai“. N-7
12.30 „Naujokė“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Tamsus dangus“. N-14
23.55 „6 kadrai“. N-7
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Meninė gimnastika.

Finalai.
7.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Sprintas. Moterys. Finalas.
8.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (69 kg.).
Finalai.
10.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (69 kg.).
Finalai.
12.45 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Atranka.
Finalai. Dalyvauja disko metikė
Z. Sendriūtė.
14.45 Olimpinių žaidynių nuomonė.
15.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Baidarių ir kanojų irklavimas. Sprintas. Finalai.
Intarpuose - Lengvoji atletika.
Finalai.
Intarpuose - Dviračių treko
lenktynės. Sprintas. Moterys.
Ketvirtfinalis.
Intarpuose - Graikų- romėnų imtynės. Vyrai (iki 66 kg.). Atranka.
Dalyvauja E. Venckaitis.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (iki
64 kg.). Ketvirtfinaliai.
Intarpuose
Buriavimas.
Finalai.
19.15 Olimpinių žaidynių karštligė.
19.30 Žinios.
20.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Meninė gimnastika.
Finalai.
22.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Sprintas. Moterys. Finalai.
Intarpuose - Graikų- romėnų imtynės. Vyrai (iki 66 kg.). Finalai.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (iki 64
kg.). Ketvirtfinaliai. Pusfinaliai.
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13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės V. Kirminas pumpure“. N-14.
22.55 „Bėgantis laikas“. N-7
1.00 „Karadajus“. N-7
1.45 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.35 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 12“
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Mūsų miesteliai. Pilviškiai.
1 d.
13.10 „Didysis Gregas 4“ (k).
N-7
14.00 „Kaip atsiranda daiktai
12“.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 3“.
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 ...formatas. Poetas
Vidmantas Elmiškis.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Klauskite daktaro.
19.35 „Prokurorai“.

20.30 „Džesika Flečer 3“ (k).
21.20 Kelias į namus.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Stalingradas. Šunsnukiai,
jūs norite gyventi amžinai?“. N-7
0.05 Naktinis ekspresas.
0.40 Iš atminties ežerų.
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7
12.20 Nuo... Iki... (k).
13.15 24 valandos. N-7
15.15 KK2. N-7
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
7.00 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“.
N-7
9.00 „6 kadrai“. N-7
9.30 „Kastlas“. N-7
10.30 „CSI Majamis“. N-7
11.30 „Rezidentai“. N-7
12.30 „Naujokė“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“. N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. Trakų „Trakai“ - Vilniaus
„Žalgiris“.
20.00 „Univeras“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7

21.35 UEFA Čempionų lygos
atrankos rungtynės.
23.40 „D’Artanjanas ir trys muškietininkai“. N-14
1.35 „Naujokė“. N-7
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (iki 64 kg.).
Ketvirtfinaliai.
8.15 Rio olimpinės žaidynės 2016. Meninė gimnastika.
Finalai.
10.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Dviračių treko lenktynės.
Sprintas. Moterys. Finalai.
12.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Finalai.
14.45 Olimpinių žaidynių nuomonė.
15.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Baidarių ir kanojų irklavimas. Baidarės (200
m. ir 1000 m.). Kanojos (200
m.). Vyrai. Atranka. Dalyvauja
R. Nekrošius, A. Olijnikas,
H. Žustautas, A. Lankas, E.
Ramanauskas.
Intarpuose - Lengvoji atletika.
Atranka. Dalyvauja bėgikė (800
m.) E. Balčiūnaitė.
18.15 Olimpinių žaidynių karštligė.
18.30 Žinios.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. 1 pusfinalis.
21.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (iki 69 kg.).
Finalai.
21.55 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. 2 pusfinalis.
0.00 Olimpinių žaidynių karštligė. Speciali laida iš Rio.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
12.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“.
N-7
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Gaudynės“. N-14
0.15 Trumposios žinios.
0.20 „Didysis Gregas 4“. N-7
1.10 Specialus tyrimas (k).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gyvenimas (k).
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.

7.25 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7
10.45 24 valandos (k). N-7
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Pingviniuko Lolo nuotykiai
2“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.30 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 „Trigubas X. Aukštesnis
lygis“. N-7
0.05 „Judantis objektas“. N-7
0.55 „Visa menanti“. 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 „Slibinų dresuotojai“.
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 greitkelyje. N-14
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Skundikas“. N-14
0.50 „Kaulai“. N-14
2.30 2 Barai. Gyvenimas greitkelyje. N-14

6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „44-as skyrius“ (k). N-7
9.45 „Mistinės istorijos“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. N-7
14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19.30 Pričiupom!. N-7
20.00 Pagalbos skambutis. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Derybininkas“. N-14
0.05 „Monikos Veliūr sugrįžimas“
(k). N-14
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras Reksas 15“
(k). N-7
10.55 „Džesika Flečer 3“. N-7
11.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
12.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (k).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras Reksas 15“.
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 „Auksinis krantas“. N-7
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Didysis Gregas 4“. N-7
1.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Džiumandži“.
7.25 „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
9.50 24 valandos. N-7

11.45 Bus visko.
12.35 „Pingviniuko Lolo nuotykiai
3“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Policijos akademija 6.
Miesto apgultis“.
21.05 „Nepataisomas“. N-7
6.30 „Slibinų dresuotojai“. N -7.
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
8.25 „Naisių vasara. Sugrįžimas“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7
10.00 TV Pagalba. N-7
12.00 „Svotai“. N-7
13.00
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rio“. N-7
21.20 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Pusfinalio rungtynės.
23.20 2 Barai. N-14
0.50 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Pusfinalio rungtynės.
6.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
7.55 „Tokia tarnyba“ (k). N-7
8.50 „Laukinis“. N-7
10.45 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k).
11.45 „Prokurorų patikrinimas“
12.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“. N-7

14.50 „Tokia tarnyba“. N-7
15.50 „Prokurorų patikrinimas“.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Išminuotojas“. N-14
23.15 „Derybininkas“ (k).
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N-7
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.35 „Eliza“. N-7
11.35 „Didingasis amžius“. N-7
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
14.35 „Ekspertė Džordan“. N-7
15.35 „Mentalistas“. N-7
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.50 „Širdele mano“. N-7
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Nusikaltimas“. N-14
23.05 „Miestas prie jūros“. N-14
0.55 „Karadajus“. N-7
1.45 „Dvidešimt minučių“. N-7
2.35 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7
3.20 „Nebylus liudijimas“ (k). N-7
5.20 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Žagarės vyšnių festivalis
2015 (k).
7.45 Atspindžiai (k).
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 12“

18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.
Nuošalioje vietoje“. N-7
23.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.10 „Su kuo, po galais, aš susituokiau?“ N-7
1.05 „Karadajus“. N-7
1.55 „Dvidešimt minučių“. N-7
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.15 „Šokių akademija 2“ (k).
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 12“
(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Mūsų miesteliai. Pilviškiai.
2 d.
13.10 „Didysis Gregas 4“ (k).
N-7
14.00 „Kaip atsiranda daiktai
12“.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 ...formatas. Poetas
Vytautas Stulpinas.
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k). N-7
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Virto ąžuolai“.

0.00 Naktinis ekspresas.
0.30 TV baletas „Nepaprasta
diena“.
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
6.30 Info diena (k).
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (k). N-7
12.15 Už vaikystę (k).
12.45 Valanda su Rūta (k).
14.15 24 valandos. N-7
15.10 Bus visko.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7
17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra. N-7
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
7.00 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“.
N-7
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kastlas“. N-7
10.30 „CSI Majamis“. N-7
11.30 „Rezidentai“. N-7
12.30 „Naujokė“. N-7
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“.
N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
22.00 „Anoniminis tėtis“. N-14
23.55 „6 kadrai“. N-7
1.00 Comedy club. N-14
1.55 „Naujokė“. N-7

6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Baidarių ir kanojų irklavimas. Baidarės (200 m. ir 1000
m.). Kanojos (200 m.). Vyrai.
Atranka. Dalyvauja R. Nekrošius,
A. Olijnikas, H. Žustautas, A.
Lankas, E. Ramanauskas.
8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Finalai.
10.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Finalai.
11.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. 1 pusfinalis.
13.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. 2 pusfinalis.
15.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Baidarių ir kanojų irklavimas. Baidarės (200 m. ir 1000 m.).
Kanojos (200 m.). Vyrai. Finalas.
Intarpuose - Lengvoji atletika.
Šuoliai į aukštį. Atranka. Moterys.
Dalyvauja A. Palšytė.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Fechtavimas. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė, I. Serapinaitė.
19.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
19.15 Olimpinių žaidynių nuomonė.
19.30 Žinios.
20.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Moterys (51 kg.).
Vyrai (56 kg. 75 kg. 81 kg.).
Finalai.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Fechtavimas. Vyrai. Dalyvauja
J. Kinderis.
21.55 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šuoliai į vandenį. Nuo 10
m. platformos. Moterys. Finalai.
23.30 Olimpinių žaidynių karštligė.
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(k).
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 25-asis aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“.
13.15 „Didysis Gregas 4“ (k).
14.05 „Kaip atsiranda daiktai
12“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.50 IQ presingas (k).
15.10 „Mūsų kaimynai marsupilamiai 3“ (k).
15.35 „Lesė“ (k).
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.30 „Dainų dainelė 2016“.
18.10 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 Muzika gyvai.
20.30 „Džesika Flečer 3“ (k).
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Gaudynės“ (k). N-14
0.30 Naktinis ekspresas.
1.00 „Žiniuonė“ (k).
1.15 Laba diena, Lietuva (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
16.00 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 „Viskas teisėta“. N-7
8.00 „112. Ekstremali pagalba“.
9.00 Juokingiausi Amerikos

namų vaizdeliai. N-7
9.30 „Kastlas“. N-7
10.30 „CSI Majamis“. N-7
11.30 „Rezidentai“. N-7
12.30 „Naujokė“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“.
N-7
16.00 „Havajai 5.0“. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
19.00 „CSI Majamis“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Juokdarių vakarienė“.
0.50 „Tamsus dangus“. N-14
6.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Moterys (51 kg.).
Vyrai (56 kg. 75 kg. 81 kg.).
Finalai.
8.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šuoliai į vandenį. Nuo 10
m. platformos. Moterys. Finalai.
9.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Pusfinliai.
Finalai.
10.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Pusfinliai.
Finalai.
14.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Sportinis
ėjimas. 50 km. Vyrai. Dalyvauja
T. Šuškevičius.
Intarpuose - Baidarių ir kanojų irklavimas. Baidarės 200
m. Vyrai. Atranka. Dalyvauja I.
Navakauskas.
Intarpuose - Šiuolaikinė pen-

kiakovė. Plaukimas. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė, I. Serapinaitė.
18.50 Olimpinių žaidynių nuomonė.
19.00 Žinios.
19.30 Olimpinių žaidynių karštligė.
19.50 Rio olimpinės žaidynės 2016. Šiuolaikinė penkiakovė. Fechtavimas. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė,
I.
Serapinaitė.
Intarpuose - Boksas. Vyrai (iki
64 kg.). Finalas.
Intarpuose - Lengvoji atletika. Sportinis ėjimas. 20 km.
Moterys. Dalyvauja B. VirbalytėDimšienė, N. Aidietytė, Ž.
Vaiciukevičiūtė.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Jojimas. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė,
I.
Serapinaitė.
23.50 Rio olimpinės žaidynės 2016. Šiuolaikinė penkiakovė. Bėgimas ir šaudymas.
Kombinuota rungtis. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė,
I.
Serapinaitė.
0.35 Olimpinių žaidynių karštligė.
0.50 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šiuolaikinė penkiakovė.
Plaukimas. Moterys.
2.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Finalai.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Kombinuota rungtis. Moterys.
4.45 Rio olimpinės žaidynės 2016. Baidarių ir kanojų
irklavimas. Baidarės 200 m.
Vyrai. Atranka. Dalyvauja I.
Navakauskas.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2016 m. rugpjūčio 13 d.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30
Mūsų
miesteliai.
Nemunėlio Radviliškis. 2 d.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Šerloko Holmso nuotykiai“. N-7
15.40 Klausimėlis.lt
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
19.00 Klausimėlis.lt
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Irenos Starošaitės koncertas „Dvylika meilės akimirkų“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Ivon kvapas“. N-14
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Pasaulio dokumentika
(k).
1.35 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (k). N-7
6.30 „Įspūdingasis Žmogusvoras“ (k).
6.55 „Eskimų mergaitė“
7.20 „Nickelodeon” valanda.
Linksmieji detektyvai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 “Na, palauk!”
10.10 KINO PUSRYČIAI
„Džesis ir Petas“.
12.00 „Nakties žirgas“.
13.55 „Mikio Metsono nuotykiai“. N-7
16.00 Pričiupom!. N-7
16.30 „Gyvenimo šukės“. N-7
18.30 Žinios.
19.30 „Jau baigėm?“.
21.15 „Nuotykiai su Diku ir
Džeine“. N-7
23.00 „Balsuok už mane“.
N-14
0.40 „Trigubas X. Aukštesnis
lygis“ (k). N-7
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Praimas“.
N-7
7.30 „Nindžago. Spinjitzu
meistrai“. N-7
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro pingvinai“.
N-7
9.00 „Kung Fu Panda“. N-7
9.30 Mes pačios. Vasara.
10.00 „Ever After High. Spring
Unsprung“..
11.00 „Karštos galvos!“. N-7
12.40 „Spąstai tėvams II“.
14.15 „Pluto Nešo nuotykiai“.
16.10 Naisių vasaros festivalis
2016.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Karibų ratai“. N-7
20.30 „Sunkus vaikas 2“. N-7
22.15 „Skorpionų karalius“.
N-7
0.05 „Pamišęs dėl tavęs“.
6.25 Pričiupom! (k). N-7
6.50 Pagalbos skambutis (k).
N-7
7.40 „Diagnozė – žmogžudys-

tė“ (k). N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (k). N-7
11.00 Baltijos galiūnų čempionatas. II etapas.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 „Nusikaltimo vieta Oilau.
Trylikos griaučių paslaptis“.
14.00 „Mistinės istorijos“. N-7
16.00
„Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 „44-as skyrius“. N-7
19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.55 „Laikrodinis mechanizmas“. N-14
23.40 „Bepročiai“. S
1.20 „Gyvi numirėliai“ (k).
N-14
6.50 „Akloji“ (k).
8.00 „Būrėja“ (k).
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – vanduo“.
12.00 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“.
13.00 „Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Viengungis“.
16.50 „Toledas‘. N-7
18.30 „Būrėja“.
19.00 „Inga Lindstrom. Meilės
reikalai“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm. Auksinė
apyrankė“. N-7
22.45 „Dalida“. N-7
0.45 „Su kuo, po galais, aš susituokiau?“ (k). N-7
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1.15 „Miestas prie jūros“ (k).
N-14
KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus (subtitruota,
k).
7.45 Didžioji Lietuva (k).
8.15 Duokim garo!
9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.20 LRT Kultūros akademija.
12.10 Linija, spalva, forma.
12.55 „Turtuolis vargšas“ (k).
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16.45 „Tamsioji Adolfo Hitlerio
charizma. Į pražūtį - kartu su
milijonais“.
17.35 „Žiniuonė“ (k).
17.45 Žinios (k).
18.00 „Virto ąžuolai“ (k).
19.30 ARTS21.
19.55 ...formatas (k).
20.10 Mūsų dienos - kaip
šventė.
21.30 Panorama (k).
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“.
0.20 „Auksinis krantas“ (k).
N-7
2.05 Kelias į namus (k).
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
15.00 Už vaikystę (k).
15.30 KK2 (k). N-7
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Valanda su Rūta (k).
21.10 Pagalbos skambutis (k).

N-7
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Autopilotas.
23.00 24 valandos (k). N-7
2.50 Bus visko (k).
6.30
„Bearas
Gryllsas.
Išlikimas“. N-7
7.30 „Ledo kelias“. N-7
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti. N-7
11.00 Nepaprastos lenktynės.
N-7
12.00 Futbolo TV.
12.30
Bearas
Gryllsas.
Išlikimas. N-7
13.30 Jokių kliūčių! N-7
14.30 Aukščiausia pavara.
Nuo A iki Z. N-7
16.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti. N-7
17.00 „Kastlas“. N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Sukčiai“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Konanas barbaras“.
N-14
0.40 „Anoniminis tėtis“. N-14
6.00 Rio olimpinės žaidynės 2016. Baidarių ir kanojų
irklavimas. Baidarės 200 m.
Vyrai. Atranka. Dalyvauja I.
Navakauskas.
6.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šiuolaikinė penkiakovė. Fechtavimas. Jojimas.
Bėgimas
ir
šaudymas.
Kombinuota rungtis. Moterys.
Dalyvauja L. AsadauskaitėZadneprovskienė,
I.
Serapinaitė.
10.00 Olimpinių žaidynių karštligė.

10.15 Rio olimpinės žaidynės
2016. Boksas. Vyrai (iki 64 kg.).
Finalas.
12.45 Rio olimpinės žaidynės
2016. Lengvoji atletika. Finalai.
14.45 Rio olimpinės žaidynės
2016. Baidarių ir kanojų irklavimas. Baidarės 200 m. Vyrai.
Finalai.
16.30 Olimpinių žaidynių karštligė.
16.50 Rio olimpinės žaidynės 2016. Šuoliai į vandenį.
Nuo 10 m. platformos. Vyrai.
Pusfinaliai.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Plaukimas. Vyrai.
Dalyvauja J. Kinderis.
19.00 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. Rungtynės dėl
bronzos.
Intarpuose - Šiuolaikinė penkiakovė. Fechtavimas. Vyrai.
Dalyvauja J. Kinderis.
21.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
21.20 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šiuolaikinė penkiakovė.
Jojimas. Vyrai. Dalyvauja J.
Kinderis.
22.20 Rio olimpinės žaidynės
2016. Šuoliai į vandenį. Nuo 10
m. platformos. Vyrai. Finalas.
23.20 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolas. Rungtynės dėl
aukso.
Intarpuose - Šiuolaikinė
penkiakovė. Bėgimas ir šaudymas. Kombinuota rungtis.
Vyrai. Dalyvauja J. Kinderis.
1.30 Rio olimpinės žaidynės
2016. Futbolo apdovanojimų
ceremonija.
2.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
2.20 Rio olimpinės žaidynės 2016. Lengvoji atletika.
Šuoliai į aukštį. Bėgimas
(800 m.). Moterys. Finalai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 14-ame “Anykštos” puslapyje).
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Meras Kęstutis Tubis deklaravo turto už 124 tūkstančius
eurų.

(Atkelta iš 1 p.)
Meras turtingas
nekilnojamuoju turtu
Meras Kęstutis Tubis VMI deklaravo turto už daugiau, nei 124
tūkstančius eurų. Iš jų 102 tūkstančiai yra statiniai ir sklypai, tad
visas kitas turtas sudaro tik 22
tūkstančius su trupučiu eurų. Iš jų
transporto priemonės – 4 143, registruotini daiktai, meno kūriniai
ar juvelyriniai dirbiniai – 4461, o
santaupos buvo 13 747 eurai.
Sutuoktinės Elvyros Tubienės
turtas buvo beveik 67 tūkstančiai
eurų. Per 56 tūkstančius – statiniai ir sklypai.
Vienas kukliausių
Vicemero Sigučio Obelevičiaus VMI pateiktoje deklaracijoje turtą galima pavadinti vienu
kukliausių, ir, lyginant su kitais
turtą deklaravusiais Anykščių
politikais, net vargu ar gali būti
pavadinti vidutiniu. Politikas
deklaravo turto už 15 tūkstančių
eurų ir 288 eurų skolą. Didžiausia
turto dalis buvo santaupos – 6359
eurai. Kita – 5100 eurų statinių ir
3400 eurų transporto priemonės
vertė.
Sutuoktinės Alytės Obelevičienės turtas – per 8600 eurų. Iš jų 7
tūkstančiai – statiniai ir žemė.
Politiko deklaracija stabili –
ankstesnių metų duomenys skiriasi ne per daugiausiai.
Skaičiai tie patys, o valiutos
kitos
Tarybos nario Algirdo Anankos
ir jo sutuoktinės Elvyros Anankienės deklaracijose už 2015
metus į akis krenta tai, kad jos
absoliučiai, euras prie euro, identiškos 2014 metų deklaracijai,
kuriose skaičiai pateikiami litais.
Išeina, kad politikas ir sutuoktinė
metus lyg neegzistavo, o turtas
konvertavosi santykiu 1 litas prie
1 euro...
Abiejų metų deklaracijose pateikiama, kad bendras A.Anankos
deklaruotas turtas siekia beveik
71 tūkstantį, iš kurių santaupos
siekia 38443. Beje, ir 2013 metais politikas deklaravo tuos pačius skaičius, išskyrus piniginių
santaupų dydį – tada politikas
nurodė, kad turi per 30 tūkstančių.
Prieš 2015 metų savivaldos rin-

Vicemeras,
konservatorių
Anykščių skyriaus pirmininkas Sigutis Obelevičius
deklaravo turto už beveik 15
tūkstančių eurų.
kimus „valstiečio“ turtas Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
puslapyje nurodytas, kaip truputį
daugiau, nei 62 tūkstančiai litų,
iš kurių santaupos buvo per 30
tūkstančių litų.
A.Anankos sutuoktinės turto
vertė, kaip rodo VMI, tiek 2014,
tiek 2015 metų deklaracijose apie
200 tūkstančių.
Didžiausias turtas - žemė
Kitas „valstiečių“ deputatas,
ūkininkas Raimondas Balsys,
2015 metais deklaravo turto,
atskaičius skolas, už daugiau,
nei 530 tūkstančių eurų. Politikas deklaravo, kad skolingas 33
tūkstančius eurų, bet santaupų
turi 105 tūkstančius. Beje, ūkininkas 2014 metų deklaracijoje
nurodė turėjęs 190 tūkstančių
litų santaupų ir beveik 240 tūkstančių litų skolų. Didžiausias
politiko deklaruotas turtas –
žemė, kuri įvertinta 311 tūkstančių eurų.
Prieš 2015 metų rinkimus VRK
nurodoma, kad turto R.Balsys
deklaravo už 1,68 milijono litų,
tačiau nurodė turintis 225 tūkstančių litų paskolą.
Ūkininko sutuoktinė Dovilė
Balsienė deklaravo turinti per
100 tūkstančių eurų vertės turto.
Deklaracijos sutampa
Kita „valstiečių“ atstovė rajono Taryboje Nijolė Barkauskienė deklaravo, kad atskaičiavus 7
tūkstančių eurų skolą, turi turto
už 58 tūkstančius eurų. Santaupų
politikė deklaravo turinti tik 350
eurų. Sutuoktinis Virginijus Barkauskas turto valdo už 51 tūkstantį eurų.
VRK pateikta politikės deklaracija labai panaši – ten prieš
2015 metų rinkimus pateikta turto už maždaug 240 tūkstančių, o
paskola buvo 43 tūkstančiai litų.
Profesorius turi
„antrininką“
Liberalams Taryboje atstovaujantis profesorius Audrius
Bitinas deklaravo turintis turto
už 196 tūkstančius eurų, iš kurių santaupų buvo 50 tūkstančių.
Tačiau politikas turėjo beveik 42
tūkstančių eurų skolą.
Sutuoktinė Giedrė Bitinienė
deklaravo turinti tik 300 eurų

Seimo narys Sergejus Jovaiša deklaravo turto už 26
tūkstančius eurų.

vertės transporto priemonę.
Beje, Anykščių rajono tarybos
narys A.Bitinas turi bendrapavardį, su kuriuo jį galima sumaišyti
ir kuris deklaruoja turtą kaip kito
rajono politikės sutuoktinis.
Buvęs meras nekilnojamojo
turto neturi
Buvęs liberalų meras Alvydas
Gervinskas deklaravo, kad turi
turto tik už 14 800 eurų. Didžiausia jų dalis buvo santaupos – 11
tūkstančių eurų.
Sutuoktinė Aušra Gervinskienė
deklaravo turinti 6200 eurų vertės turto.
Beje, politikas nedeklaravo jokio nekilnojamojo turto, ankstesnių metų politiko turto deklaracija
taip pat labai panaši tiek pačioje
VMI, tiek VRK puslapiuose, o
turimų akcijų vertė (869 eurai)
tiksliai konvertuota pagal lito ir
euro kursą.
Turtas – dviem žodžiais
Jauniausia Anykščių rajono tarybos narė, konservatorė Gabrielė
Griauzdaitė yra išimtis tarp rajono politikų. Kai kai kurie nurodo
turintys turto už šimtus tūkstančių eurų, kavinę Anykščiuose atidarinėjanti politikė VMI deklaracijoje nurodė trumpai – turto
neturinti.
Nuliukai nurodyti ir VRK prieš
2015 metų savivaldos rinkimus.
Valdo obligacijas
Liberalams Anykščių rajono
taryboje atstovaujantis gydytojas
Vilius Januška VMI deklaravo,
kad turi turto už 194 tūkstančius
eurų. Iš jų beveik 30 tūkstančių
nurodyta kaip santaupos, o dar 21
tūkstantis nurodytas kaip Vyriausybės vertybinių popierių vertė.
Sutuoktinė Nijolė Januškienė
deklaravo turto už 86 tūkstančius
eurų, iš kurių santaupos per 25
tūkstančius, o Vyriausybės obligacijos už 32 tūkstančius eurų.
Prieš 2015 metų savivaldos rinkimus VRK puslapyje nurodyti
duomenys net nepanašūs. Pateikta, kad į rinkimus ėjęs V.Januška
privalomo registruoti turto turėjo
už 50 tūkstančių, o santaupų už
2 tūkstančius litų. Kitas turtas,
taip pat obligacijos, nenurodytos.
Į akis krenta, kad turtas atrodo
nedidelis beveik už 130 tūkstan-

Seimo narys Ričardas Sargūnas deklaravo turto už beveik
11 tūkstančių eurų.

čių litų gautoms metinėms pajamoms.
Mokėjo juokingus mokesčius
Buvusio Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus,
socialdemokrato Viliaus Juodelio
deklaracija išsiskiria dideliu turtu, bet ir didelėmis skolomis. Socialdemokrato deklaruoto bendro
turto vertė buvo 590 tūkstančių
eurų. Tačiau politikas turi per 92
tūkstančius eurų skolų. Didžiausia turto dalis nurodyta statinių
skiltyje – 366 tūkstančiai eurų.
Sutuoktinė Alma Juodelienė
nurodė turto už 24 tūkstančius
eurų.
VRK puslapyje duomenys gana
panašūs. Tačiau į akis krenta,
kad vienas socialdemokratų vadų
prieš savivaldos rinkimus deklaravo gavęs per 148 tūkstančius litų
pajamų, tačiau pajamų mokesčio
sumokėjo tik 7502 litus, tai yra
apie 5 procentus nuo pajamų.
Politikę spaudžia skolos
Konservatoriams atstovaujanti gydytoja Dalia Kazlauskienė,
sprendžiant pagal VMI deklaraciją, turi daug skolų. Turto politikė
deklaravo už beveik 40 tūkstančių
eurų, tačiau nurodyta, kad skolos
siekia per 31 tūkstantį eurų. Tačiau tai jau gali būti vertinama,
kaip situacijos pagerėjimas, nes
VRK nurodyta, kad politikė prieš
rinkimus deklaravo turinti turto
už 77 tūkstančius litų, bet paskola
turto vertę viršijo vos ne dvigubai – ji buvo per 134 tūkstančius
litų.
Stabilu...
Konservatoriaus gydytojo Giedručio Klimkevičiaus deklaracija
panaši į daugelio kitų gydytojų
deklaracijas. Politikas deklaravo
valdantis turto už 146 tūkstančius eurų, tačiau turintis beveik
3 tūkstančių eurų skolą. Nekilnojamasis turtas (statiniai) sudaro
pusę deklaruoto turto vertės (72
tūkstančiai). Ankstesnių metų politiko deklaracijos panašios.
Sutuoktinė Vaida Klimkevičienė deklaravo valdanti 117 tūkstančių eurų vertės turtą, kuriame
nekilnojamojo turto (statinių)
vertė 72 tūkstančiai eurų.
Į savivaldos rinkimus gydytojas ėjo deklaruodamas, kad turi

Rajoną valdančiųjų liberalų
Anykščių skyriaus pirmininkas Lukas Pakeltis deklaravo turto beveik už 92 tūkstančius eurų.
68 tūkstančių litų skolą.
Buvęs vicemeras investavo
Buvusio rajono vicemero Donato Krikštaponio VMI turto
deklaracija nurodo, kad kaimo
turizmo sodybą prie Rubikių
ežero turintis socialdemokratas
statinius įvertino tik 8,5 tūkstančio eurų, o žemę 5,5 tūkstančio.
Bendrai D.Krikštaponis nurodė
valdantis turto už 73 tūkstančius
eurų.
Socialdemokratas rašė turintis
30 tūkstančių eurų santaupų ir
Vyriausybės vertybinių popierių
už 20 tūkstančių eurų. Panašu,
kad D.Krikštaponis santaupas
tiesiog investavo į paskolą valstybei, nes ankstesnių metų deklaracijoje rodė, jog turėjo 166 tūkstančius litų santaupų. Deklaracija
prieš savivaldos rinkimus buvo
panaši.
Sutuoktinė Virginija Krikštaponienė deklaravo 44 tūkstančių
eurų vertės turtą.
Santaupas pakeitė paskolos
Su konservatoriais į rajono
Tarybą išrinkta verslininkė Rita
Kripaitienė prieš 2015 metų
rinkimus VRK nurodė, jog turėjo 110 tūkstančių litų piniginių lėšų, o skolų neturi. Dabar
VMI deklaracijoje skelbiama,
jog verslininkė valdo per 9 tūkstančius eurų santaupų, bet turi
15 tūkstančių eurų skolą. Išskaičiavus skolą, R.Kripaitienė valdė per 66 tūkstančių eurų vertės
turtą. Didžioji dalis – nekilnojamas, o transporto priemonių vertė pažymėta, kaip 700 eurų.
Skolos spaudžia ir nepartinį
Su savo nepartiniu sąrašu į
rinkimus ėjęs teisininkas Arūnas
Liogė, sprendžiant iš VMI deklaracijos, kaip reikiant prispaustas
skolų. Politikas nurodė turintis
beveik 34 tūkstančių eurų skolą,
o bendra politiko turto vertė – 70
tūkstančių eurų. Tad beveik pusę
sudaro skola. Be to, iš 70 tūkstančių 65 tūkstančius eurų turto
sudaro nekilnojamasis turtas.
Sutuoktinė Valentina Liogienė
nurodė turinti turto už 42 tūkstančius eurų, visas jis – nekilnojamasis turtas.
(Nukelta į 12 p.)
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Socialdemokratų Anykščių
skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis deklaravo turto beveik už 66 tūkstančius
eurų.
(Atkelta iš 11 p.)
Mokytojos anketa neišsiskiria
Liberalų atstovės Taryboje mokytojos Danutės Mažvylienės VMI deklaracija niekuo ypatingu neišsiskiria.
Pastebima, kad VRK puslapyje prieš
savivaldos rinkimus buvo nurodyta,
kad nekilnojamas turtas vertas 199
tūkstančių litų, o dabar VMI nurodyta,
kad truputį per 31 tūkstantį eurų. Tai
yra – sumažėjo dvigubai.
Politikė deklaravo 33 tūkstančių
eurų turtą ir 2400 eurų skolą.
Didžiausias turtas – santaupos
Su A.Liogės sąrašu į Tarybą išrinktas Arvidas Pajuodis VMI deklaravo
turto už beveik 114 tūkstančių eurų.
Didžiausia dalis - 51 tūkstantis, politiko deklaracijoje nurodyta kaip santaupos. Statiniai įvertinti 29 tūkstančiais
eurų.
Sutuoktinė Stefanija Pajuodienė deklaravo turto už 20 tūkstančių eurų ir
5700 eurų paskolą.
VRK deklaracija labai panaši.
Verslininkas savo automobilio
neturi
Liberalas, Anykščių skyriaus
pirmininkas Lukas Pakeltis VMI
deklaravo 132 tūkstančių eurų turtą
ir 40 tūkstančių paskolą. Tad verslininko turtas sudaro šiek tiek daugiau
nei 90 tūkstančių eurų. Pagal šį rodiklį politikui toli iki turtingiausių
Tarybos narių. Situacijos nekeičia
ir L.Pakelčio sutuoktinės Sigitos
Pakeltienės deklaracija – ji deklaravo 6050 eurų vertės turtą. Beje,
politikas deklaracijoje nenurodė, jog
turėtų automobilį. Ankstesnių metų
deklaracijose skelbta, kad politikas
valdė tūkstančio litų vertės transporto priemonę. Tokį turtą, kurio vertė
nekinta trečius metus iš eilės (4900
eurų, o anksčiau buvo nurodyta 17
tūkstančių litų), nurodė, tik politiko
sutuoktinė.
Didžiąją politiko turto dalį (84 500
eurų) sudaro statiniai.

Seimo nario padėjėjas, buvęs darbiečių kandidatas į
merus Alfrydas Savickas deklaravo turto už 28 tūkstančius eurų.
jose. Bendra turto vertė nurodyta per
72 tūkstančius eurų. Per 33 tūkstančius
sudaro statiniai, o 11 tūkstančių - transporto priemonių vertė.
Sutuoktinė Laima Razmislavičienė
deklaravo turto už beveik 6 tūkstančius eurų.
VRK puslapyje prieš Tarybos rinkimus pateikti duomenys labai sutampa.
Tilpo į vieną eilutę
Liberalų atstovo Taryboje Mindaugo Sargūno mokesčių deklaracijos
kitaip pavadinti, kaip elementaria,
neišeina. Visas turtas pateiktas vienoje eilutėje „Kredito įstaigose ir ne jose
turimų piniginių lėšų suma“. Joje nurodyta 4 tūkstančiai eurų.
Padėjėjas turtu pasigirti negali
Vienas iš Anykščių skyriaus Darbo
partijos lyderių, Seimo nario Ričardo
Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas
dideliu turtu pasigirti negali. Politiko
deklaracijoje VMI nurodoma, kad jis
deklaravo per 30 tūkstančių eurų turtą
ir 1670 eurų skolą. Statiniai ir žemė
turto dalyje sudaro per 27 tūkstančius
eurų.
Sutuoktinės Bronislavos Savickienės turtas – per 21 tūkstantį eurų, iš
kurių statiniai ir žemė sudaro beveik
20 tūkstančių eurų.
VRK puslapyje pateiktoje deklaracijoje nurodyta, kad prieš rinkimus, kuriuose A.Savickas buvo
kandidatas į merus, politikas buvo
gavęs 50 tūkstančių litų metinių pajamų, iš kurių sumokėjo 3143 litus
pajamų mokesčio, t.y. tik truputį
daugiau, kaip 6 procentus.

Buvęs savivaldybės administracijos direktorius Vilius
Juodelis deklaravo turto už
590 tūkstančių eurų ir pačią
didžiausią skolą.
Turtas augo, atsirado skola
Socialdemokratas, mokytojas Egidijus Šilaika VMI deklaravo, kad 2015
metais turėjo turto už 65 tūkstančius
eurų. Didžioji dalis – statiniai, kurių
vertė nurodyta, kaip 48 tūkstančiai, žemės vertė – 6500, dar per 9 tūkstančius
eurų buvo santaupos.
Lygiai tokia pati dalis statinių ir
sklypų vertės nurodyta sutuoktinės
Jolitos Šilaikienės deklaracijoje. Jei
ankstesnių metų deklaracijose buvo
nurodyta, kad statinių vertė sudarė
po 100 tūkstančių litų, tai dabar vertė
gerokai išaugo. Tačiau labiausiai į akis
krenta ties J.Šilaikienės pavarde atsiradusi 58 tūkstančių eurų skola.
Turto turi panašiai
Svėdasų girininkijos girininkas
Donatas Tuska deklaravo beveik 97
tūkstančių eurų turtą. Daugiau kaip
71 tūkstančiu eurų įvertinti statiniai ir
žemė. Per 18 tūkstančių eurų – santaupos.
Sutuoktinė Birutė Tuskienė deklaravo per 91 tūkstančio eurų turtą. 47
tūkstančiais, kaip ir sutuoktinio, įvertinti statiniai, o beveik 34 tūkstančiai
eurų buvo santaupos.
Sutuoktinės turtui neprilygsta
Darbo partijos atstovas rajono Taryboje Vaidutis Zlatkus priskirtinas
prie mažiausiai turto turinčių Tarybos
narių, ypač, jei į vertinimą neįtraukti
poros jauniausių deputatų. Politikas
deklaravo turto už beveik 21 tūkstantį
eurų. Statiniai įvertinti 10 tūkstančių, o
žemė per 2 tūkstančiais eurų. Beje, jei
žiūrėti ankstesnių metų deklaracijas,

Buvęs tvarkiečių kandidatas į merus Raimundas
Razmislavičius deklaravo
turto beveik už 73 tūkstančius eurų.
politikui priklausančių statinių vertė
labai išaugo, nes ankstesnėse deklaracijose jie buvo įkainuoti 865 litais.
Prieš savivaldos rinkimus VRK puslapyje nurodytoje deklaracijoje politiko
turtas buvo įvertintas apie 20 tūkstančių litų.
Sutuoktinės Žydrės Zlatkuvienės
turto vertė – per 41 tūkstantį eurų. Iš jų
statiniai įvertinti 29 tūkstančiais eurų.
Atsikratė skolų
Socialdemokratų Anykščių skyriaus
pirmininkas Dainius Žiogelis, lyginant
su ankstesniais metais, skolų deklaracijoje nebenurodė. Politikas turtą
įvertino beveik 66 tūkstančiais eurų,
iš kurių statiniai ir žemė verta per 51
tūkstančio eurų. Skolų likvidavimas pagrindinis politiko turto deklaracijos
skirtumas lyginant su ankstesnių metų
deklaracijomis. Jei 2013 metais skolos
buvo 26 tūkstančiai litų, 2014 metais
jos sumažėjo iki 14 tūkstančių litų, tai
2015 jų nebenurodyta.
Sutuoktinės Vaidos Žiogienės turtas
buvo įvertintas 51 600 eurų, iš jų statiniai ir žemė – 51 tūkstantis eurų.
Patarėjų deklaracijų nėra
Tarp VMI pateikiamų deklaracijų nėra politinio pasitikėjimo mero
K.Tubio patarėjų Kęstučio Indriūno ir
Donaldo Vaičiūno duomenų. Vieninteliai duomenys – prieš savivaldos rinkimus VRK skelbtos deklaracijos, nes
abu politikai dalyvavo rinkimuose.
VRK pateikiamose deklaracijose nurodoma, kad prieš rinkimus
K.Indriūnas nurodė turėjęs turto už
daugiau, kaip 280 tūkstančių litų, per
metus gavęs truputį per 7900 litų pa-

Kaip nepriklausomas kandidatas į Tarybą išrinktas
teisininkas Arūnas Liogė
deklaravo turto beveik už 37
tūkstančius eurų.
jamų ir sumokėjęs 147 litus pajamų
mokesčio. Tai yra mažiau, nei du procentus nuo pajamų.
D.Vaičiūnas VRK deklaracijoje
buvo nurodęs turto už maždaug šešis
su puse tūkstančio litų.
Turtingu nepavadinsi
Žvelgiant į Seimo nario, konservatoriaus Sergejaus Jovaišos deklaraciją
kyla mintis, jog politiko turtingu pavadinti nelabai galima. Visas krepšininko
turtas – 26 tūkstančiai eurų. Statiniai ir
žemė iš jų – 21 tūkstantis.
Situacijos nekeičia ir sutuoktinės
Neldos Jovaišienės deklaruotas turtas.
Jo vertė – 17 su puse tūkstančio eurų.
Sumoje taip pat dominuoja nekilnojamasis turtas – statiniai ir žemė įvertinti
11 tūkstančių eurų suma.
Į akis krenta gal tik vienintelė detalė
– mažėjančios S.Jovaišos santaupos.
Jei 2013 jos buvo maždaug 50 tūkstančių litų, 2014 metais – 26 tūkstančiai,
tai naujausioje deklaracijoje – beveik
3900 eurų.
„Darbietis“ dar kuklesnis
Seimo narys R.Sargūnas deklaravo
dar mažesnį turtą, nei kolega S.Jovaiša.
Gal tik kai kurie jauniausi rajono Tarybos nariai deklaravo dar mažesnį turtą.
Bendra vertė – 10 829 eurai. Iš jų – 10
250 eurų buvo santaupos. Politikas
nebedeklaruoja net automobilio, nors
ankstesnių metų deklaracijoje transporto priemonė dar buvo nurodyta.
Kelis kartus didesnį turtą valdo „darbiečio“ sutuoktinė Violeta Sargūnienė.
Ji deklaravo turto už 54 tūkstančius
eurų. Tačiau statiniai ir žemė iš šios sumos sudaro per 45 tūkstančius eurų.

Santaupos šiek tiek padidėjo
Niekuo ypatingu neišsiskiria buvusio Anykščių policijos komisaro, verslininko Raimundo Razmislavičiaus
VMI deklaracija. Bene vienintelis
labiau pastebimas skirtumas lyginant
su senesnėmis, tik šiek tiek labiau išaugusios santaupos – beveik 11800
eurų, lyginant su 20716 litų 2014 ir 6
tūkstančiais litų 2013 metų deklaraci-

Gydytojas Giedrutis Klimkevičius deklaravo turto už 143
tūkstančius eurų.

Gydytojas Vilius Januška
deklaravo turto už 194 tūkstančius eurų.

Tarp valstiečių turtu išsiskiria
Raimondas Balsys, deklaravęs
turto už 533 tūkstančius eurų.

Buvęs vicemeras Donatas
Krikštaponis turto deklaravo
už 73 tūkstančius eurų.

ARTI lūpų
iš IŠ
pirmų
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Liaudies meistro lazda ir „Žalgiris“
Šiemet Lietuvos krepšinio rinktinės gerbėjai, tiek nekantriai laukę, atkakliai, net gūdžiomis naktimis su tautine ištikimybe stebi bei
„serga“, nuoširdžiausiai pergyvena už mūsų vyrų sėkmę Rio de Žaneiro olimpiadoje.
Jau kadaise mirusio liaudies meistro iš Butėnų kaimo Zenono Valuntos drožtos lazdos primena, kad lietuviams krepšinis visada , o
ypač gūdžiais okupacijos laikais, buvo tautą žadinantis ir vienijantis sportas.

Butėnų kaime gyvenusio liaudies meistro Zenono Valuntos sukurtas medinis žvėrinčius tarybiniais metais buvo turistų gausiai lankoma vieta. Z. Valuntą ypač išpopuliarino rašytojas Juozas Baltušis, kuris lankydavosi pas skulptorių. Po autoriaus mirties iš medžių šakų
ir šaknų sukurtos žvėrių ir paukščių skulptūros eksponuotos atvirame jo sodybos lauke liko neprižiūrimos ir unyko. Išliko tik dalis Z.
Valuntos dirbinių. Tarp jų relikvijomis tapusios lazdos.

Zenono Valuntos drožiniai išsiskiria išraiškingumu ir nuotaika.

tinklas

Gabrielė Griauzdaitė
nusidažė plaukus

Zenono Valuntos dukros į Butėnus atvežė kelias tėvo išdrožtas
lazdas.

Donaldas Vaičiūnas
nesiliauja išdykauti

Dažnas mintimis nuskrieja į tolimus - netolimus „aukso karštligės“
metus, kuomet Kauno „Žalgiris“
drebino sovietinę imperiją nugalėdamas visas komandas ir pelnydamas aukso medalius. Tuomet
beveik nebuvo šitiems vos ne šventiems dalykams abejingų žmonių.
Neabejingas krepšiniui buvo Butėnų kaimo prie Svėdasų gyventojas,
liaudies meistras Zenonas Valunta,
vyrų žygiams atminti išdrožęs menišką lazdą...
Šiemet vietos bendruomenės surengta „Butėnų diena“ buvo skirta
Valuntų giminei, o ypatingai šimto metų šiemet sulaukusiai Bronei
Valuntienei. Prisimintas buvo ir
garsiausias šios giminės atstovas,
liaudies meistras Z. Valunta, o jo
dukros atvežė į tėviškės sodybą kelias, jau relikvijomis tapusias tėvelio drožtas lazdas.
Viena iš lazdų įamžino „Žalgirio“
komandos krepšininkus, trenerius
ir net jų priešininkus. Lazda metrinė, drožta, kiek girdėjau, iš gerai
pavėsyje išdžiovinto alksnio, nutepta gelsvu laku. Dviragė rankena
papuošta riestaragio avino galva,
žemiau aplink sukdamiesi susideda
žodžiai „Žalgiris“ Kaunas, po to jau
trenerių ir krepšininkų galvos. Vieną
iš barzdos pažinau -Raimondas Čivilis ir, žinoma, „Žalgirio“ treneris
Vladas Garastas, taip pat pavaizduotas akinukus užsidėjęs jo asistentas
- gal Giedraitis. Ryškus ilgakojis,
kibiai besiginantis, 15 numeriu pažymėtas, plastiškame judesyje su
priešininkais grumiasi „gudrusis lapinas“ - Sergejus Jovaiša. Vienuoliktasis – Arvydas Sabonis, kaip ir dera
deda į krepšį, gynyboje pluša „ketvirtasis“ - Algirdas Brazys, didele
galva bei nosimi išsiskiriantį milžiną iš didžiosios priešininkės kovojant dėl čempionų vardo - Maskvos
CSKA - Vladimirą Tkačenką stabdo
„devintasis“ - Gintaras Krapikas.
Dinamiška ir dramatiška lazda
sukurta - išdrožta jau po to, kai „žalgiriečiai“ trečiąjį kartą tapo Sovietų
sąjungos čempionais, žalgiriečiai
įveikė visas sąjungos komandas, o
svarbiausia ir neoficialiai vos ne tos
šalies rinktine laikomus Maskvos
„karius“.

Raimondas GUOBIS

užuojačia

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl Mamos mirties
nuoširdžiai užjaučiame ANGELĘ ABRAŠKEVIČIENĘ.
Anykščių rajono vartotojų
kooperatyvo administracija

Rajono Tarybos narė, konservatorė Gabrielė Griauzdaitė savo
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje puikuojasi nauja šukuosena. Politikė nusprendė savo plaukus nusidažyti levandų spalva. G.

Griauzdaitės bičiuliai netruko jai
priminti jaunystės, kuomet ji ypač
dažnai keitė savo plaukų spalvą.
Tiesa, su mėlynais plaukais jos
niekas nematė, bet rožiniai visai
tiko...

Mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas ir toliau stebina. Pareiškimais apie alkoholio žalą bei
būtinybę stebėti vaizdo kameromis miesto sankryžas išgarsėjęs politikas socialiniame tinkle

„Facebook“ pastebėtas moterų draugijoje. Ant D. Vaičiūno
skruosto – lūpdažių žymė... D.
Vaičiūnas yra vedęs, jo žmona
Ieva dirba Anykščių socialinės
gerovės centre.

Šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Teisės
departamento Teisės taikymo
ir kooperacijos skyriaus vyr.
specialistę JOLANTĄ KARVELYTĘ ir jos šeimą dėl mylimo tėvelio mirties. Telydi Jus
paguoda ir dvasios stiprybė šią
sunkią netekties valandą.
Žemės ūkio ministerijos kolektyvas

SKELBIMAI
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Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.
PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

įvairūs
Ieško pamestų raktų.
Tel. (8-381) 52594.
Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių
r. Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobusu.
Tel. (8-686) 59473.
Brigada greitai ir kokybiškai dengia
stogus. Stato karkasinius pastatus,
tvoras. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8–687) 73069.
Ūkininkas išinuomotų ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-623) 07250.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario,
vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos - alucinkio skardos, daro
lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu
atlieka žemės kasimo, planiravimo
darbus, įrengiame vandentiekį, kanalizaciją. Tvarko kelius, rauna kelmus,
valo kūdras.
Tel. (8-670) 12913.

Šiltina sienas, stogus ir grindis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel. (8-682) 37022.
Kaminų dėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
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.
Dažo namus, gamybinės paskirties
patalpas. Atlieka kitus statybos darbus.
Tel. (8-679) 90305.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.

U A B K al n ų m i škas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės, valo griovius.
Tel. (8-656) 77315.
Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki
6t su savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikia garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355
TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu
“Komatsu” lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi:
vandentiekis, kanalizacija, drenažas,
pamatai. Biologiniai nuotekų įrenginiai. Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Remontuoja dyzelinius kuro siurblius, purkštukus traktoriams, automobiliams. Nuomoja autobokštelį.
Tel. (8-682) 36806.

Reikalingas ūkyje fermos darbuotojas-šėrikas. Apgyvendina.
Tel. (8-650) 86625.

Grūdų supirkimo akcijos: iki
rugpjūčio mėn. 20 d. parduodant virš 50 t grūdų + 3 Eur/t.
Tel.: 861144130; www.lasai.lt

Gamina paminklus, lieja pamatus,
iškala raides.
Tel. (8-648) 81663.
Skubus žemės sklypo ribų žymėjimas tik 50 Eur.
Tel.(8-602) 27251
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
Išnuomoja 1 kambario butą Vilniuje,
bendrabučio tipo name. 1,35km nuo
centro.
Tel: (8-603) 51557; (8-670) 15571.
Dengia, remontuoja stogus, stato malkines, pavėsines, priestatus
ir t.t. Atlieka skardinimo darbus.
Pasirūpina medžiagomis.
Tel. 986-00) 78285

Medienos granulių gamykla
esanti Nemeirių km., Viešintų sen.
Anykščių raj. ieško šaltkalvio - suvirintojo ir elektriko.
Tel. (8-612) 59879.
Pastoviam darbui Klaipėdoje reikalingi plataus profilio statybininkai (vidaus apdailininkai, dažytojai, plytelių klojejai, stogdengiai ir
t.t) Apgyvendina.
Tel. (8-698) 08205.

Veža žvyrą, smėlį, skaldą ir kitus
krovinius savivarčiu iki 15 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel.: (8-381) 5-51-33, (8-650) 75312.
Dengia įvairia stogo danga stogus,
stato įvairias tvoras.
Tel. (8-630) 29032.

siūlo darbą

UAB ,,Agrojavai“ Kupiškyje palankiomis kainomis superka visas grūdines, ankštines kultūras bei rapsą.
Taip pat stipriai sumažino džiovinimo bei valymo paslaugų įkainius.
Teirautis: (8-686) 73067,
(8-686) 75511.

Speciali akcija !
Regisruokis į vairuotojų mokymo kursus iki 2016
m. rugpjūčio 22 d. ir teoriją mokykis nemokamai.
Registracija tel. 8 657 68156 arba UAB “Jonroką”
Liudiškių g. 29, Anykščiai.

IEŠKOME
Minkštų baldų gamybos įmonė
ieško baldų apmušėjų, surinkėjų-pakuotojų, porolono klijuotojų,
pjaustytojų, stalių.
Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių
sen., Katlėrių k.
Darbas 2 pamainomis.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti
Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Baldų
gamybos
įmonei
Anykščiuose UAB “Lagesa” reikalingi: siuvėjas (-a) ir kiti darbuotojai
(-os).
Tel. (8-616) 93759.
Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė
ieško staliaus staklininko su patirtimi darbui Anykščiuose. Pirmenybė
teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-70) 077882.

Reikalingas transporto
vadybininkas/-ė, vadybininko asistentas/-ė,
mokantis vokiečių kalbą.
CV siųsti aistis@agrenta.lt,
tel. (8-686) 23411.

Reikalingi darbuotojai:
Ekskavatorininkas;
Vairuotojas C,E kategorijos.
Tel: (8-698) 46745.

SKELBIMAI
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Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
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Brangiai ir skubiai automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50
ha - skubiai, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-648) 20000.
Sodybą arba žemę prie ežero,
upės ar miško, gali būti išlikę pamatai. Žinantys siūlykite.
Tel. (8-684) 44444.
Vieno, dviejų ar trijų kambarių
butą. Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Padeda parduoti. Apmoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Automobilius
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Skubiai automobilius.
Tel. (8-674) 04540.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Tvarkingą sodybą Rubikiuose.
Sklypas 35 a. Mūrinis namas, ūkinis,
garažas . Sodas, kūdra, pušinėlis.
Kaina 36000 Eur.
tel. (8-616) 81292.
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
Sodybą su 0,53 ha namų valdos
žemės Troškūnų sen. Umėnų vienkiemyje.
Tel. (8-608) 20755.
Nedidelį medinį namą su ūkiniais
pastatais Anykščiuose. Yra vandentiekis, kanalizacija, kūrenamas malkomis, 11 arų žemės sklypas. Tel.
(8-687) 81350.
Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų
namų valda, būtinas kapitalinis namo
remontas. Kaina 12 600 Eur) arba
keičia į butą Anykščiuose.
Tel. (8-608) 94543.
Gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais 6 km nuo Anykščių miesto.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-670) 96085.
1 kambario butą (2 aukštas)
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g.
(Centras).
Tel. (8-670) 05259.
Tvarkingą garažą Anykščiuose,
Kalno g. (po visu yra rūsys).
Tel. (8-622) 54670.
Naują rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316,
(8-609) 00890.
Kita
Superka įvairius senovinius sendaikčius. Domina įvairūs pasaulinio karo sendaikčiai. Superka
dvidures spintas, vienadures
spintas su piešiniais, skrynias su
piešiniais, stalus, kėdes, bufetus,
suolus ant keturių kojų, bričkas
(lineikas), važius (roges), žvangučius, alaus statines, verpimo ratelius, kalviškus dirbinius, anglinius
samovarus, prieškarinius laikraščius, nuotraukas ir kitus daiktus.
Siūlykite įvairius variantus.
Tel.: (8-601) 08688.

UAB „Lašų duona“ -kviečius,
rugius, grikius, žirnius, pupas.
Atsiskaitymas 30 dienų, jeigu 3
darbo dienos – kaina mažinama
3 Eur/t.
Tel. (8-611) 44130.
Kviečius, rapsus, žirnius, pupas,
kvietrugius, miežius, grikius, avižas.
Tel. (8-638) 71971.

perka

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

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

Bendrovė - galvijų mėšlą. Kaina
sutartinė.
Tel. (8-682) 95945, Anykščiai.

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

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.
Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

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

Senus gintaro karolius (2000 eur
už 100 gr.), gabalus, pakabukus.
Tel. (8-674) 61640.

Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

Pirtį 4x6 m. Stacionarią grūdų džiovyklą ARSKA 12 kub. m.
Tel. (8–656) 51760.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai),
anglį.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Atraižas pakais ir supjautas. Malkas
kaladėmis ir skaldytas.
Tel. (8- 629) 76267
Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

PIGIAU
ribotam
Beržo,uosio briketai nuo
79Eur.
Tel. (8-698) 55663

kiekiui!

Kita
D.Lingienės ūkyje Anykščių r.
Kavarske - įvairių veislių braškių daigus.
Tel. (8-687) 45219.
Dedekles vištaites.
Tel. (8-611) 46451.
Kumelę.
Tel. 78997
Darbinį 9 metų arklį.
Tel. (8-602) 62280
Karves.
Tel. (8-617) 75507.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Lauko tualetą, lauko stalą su suolais, šunų būdas ir bičių avilį. Tel.
(8-634) 43019.
Broilerius Cobb-500 krūtininiai, skiepyti. Sveria apie 1 kg. Atveža greitai.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.
Prašelius.
Tel. (8-608) 51754
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,14 Eur, taip pat didelių
kiaulių skerdieną 1,75 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Dalimis kombainą „Don 1500“ (yra
vežimėlis).
Tel. (8-629) 13915.

Nugriauto namo rąstus.
Tel.(8-615) 65578.

Perku pienines
telyčias.
Skambinti

tel. Nr. (8-655) 44667.

Medų.
Tel. (8-612) 48272.
Brangiai įvairų mišką. Parduoda
eglės, pušies rąstus, malkas.
Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

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

Biologinius nuotekų įrenginius, nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, riebalų surinktuvus. Pardavimas, montavimas, garantinis aptarnavimas.
Galima išsimokėtinai.
Tel. (8-657) 66116.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 14
d. (sekmadienį), prekiausime paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8mėn rudomis,
raibomis, dėliosiomis vištaitėmis ir gerai
dedančiomis kiaušinius (kaina nuo 3,50
eu). Turėsime gaidžiukų. Spec. lesalai/
Prekiausime kiaušiniais. Tel. (8-608)
69189. Svirnuose 7.00, Kavarske
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose
15.10, Čekonyse 15.30, Debeikiuose
15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15,
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.
VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei
spec. lesalais, 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
turgelio) 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, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55, Rukagaliai 16.05, Troškūnai
16.15, Juostininkai 16.25, Rukiškyje 16.30, Raguvėlėje
16.35.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.
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iš arti
šiandien
Kasijonas, Poncijonas, Naglis,
Gilvilė, Ipolitas, Diana.
rugpjūčio 14 d.
Euzebijus, Maksimilijonas,
Grintautas, Guostė.
rugpjūčio 15 d.
Visvilas, Vydenė, Napoleonas,
Sigita, Napalys, Rugilė.

2016 m. rugpjūčio 13 d.

Porciunkulės šimtmečių aidas
Praėjusį sekmadienį Troškūnuose minėti tradiciniai- Porciunkulės atlaidai, kuriuos sekdamas Jėzaus ir Jo Motinos apreiškimu
prieš 800 metų įsteigė Šv. Pranciškus Asyžietis. Kadaise didžiausi,
trukdavę net po tris dienas, nūnai gerokai sumenkę, veik primiršti atlaidai ir šiemet sulaukė neypatingai daug maldininkų.

rugpjūčio 16 d.
Rokas, Butvydas, Alvita,
Jokimas.
rugpjūčio 17 d.
Hiacintas, Jacintas, Saulenis,
Mažvilė, Jackus.

mėnulis
rugpjūčio 13-16 priešpilnis

Troškūnų choro giesmininkai skardeno uolia giesme. Iš kairės:
Rasa Dragūnienė, Nastė Ribokienė ir Vladas Misiūnas.

anekdotas
Pasodina dėstytoją į kalėjimą.
Sėdi kameroje kartu su narkomanu
ir žiūri vienas į kitą.
- Žinai, - sako dėstytojas, - davai
pažaidžiam tokį žaidimą?
- Kokį? - klausia narkomanas.
- Aš tau dėstysiu paskaitą, o tu
vaidink publiką.
- Nu gerai, žaidžiam! - atsako
narkomanas.
Dėstytojas atsistoja ant kedės ir
pradeda... Dėsto, dėsto, narkomanas paploja, pašvilpia. Dėstytojui
tai patinka, jis dar labiau užsidega
noru pasakoti, o narkomanas vėl paploja, pašvilpia. Bet po kurio laiko
narkomanui atsibosta. Jis atsistoja,
prieina prie dėstytojo ir spiria į kėdę
ant kurios stovėjo dėstytojas. Pasilenkia narkomanas prie dėstytojo ir
klausia:
- Dėstytojau, jums viskas gerai?
- Gerai, gerai, bet gal matei kas
man iš publikos spyrė?

oras
+26

+16

Jubiliejinius Porciunkulės atlaidus Troškūnuose išgyvenę piligrimai pasimeldė ir prie stebuklingojo, dar iš XVI amžiaus užsilikusio Švč. Dievo Motinos Rožinio Karalienės paveikslo.
Keliaujame į Romą, Šventąją
Žemę, keliaujame Šv. Jokūbo keliu,
bet tokios pat žavingos ir prasmingos
gali būti ir vietinės šventkelionės.
Net ir didingos, kuomet iškeliauji
norėdamas išpildyti taip ir neišjudėjusių į piligrimystę pažįstamų prašymus: „Pasimelsk už mus Troškūnuose...“ Paslaptingas Porciunkulės
- mažosios Šv. Pranciškaus atstatytos koplytėlės, šalia Asyžiaus, Italijoje vardas, kur Dievo balsą išgirdęs
neturtėlis įsteigė mažesniųjų brolių
ordiną, o vėliau patyręs regėjimą ir
išgirdęs Jėzaus bei angelų apsuptos Mergelės Marijos prisakymus
pasirūpino, kad būtų įvesti naujo
tipo atlaidai. Nuodėmių nusikratyti
panorusieji nebeprivalėjo žygiuoti
į Kryžiaus karus, leistis į pavojingą
ir vargingą kelionę į Šventąją Žemę,
remti juos bei bažnyčią didelėmis
pinigų sumomis, pakako tik išpažinti nuodėmes, priimti Švenčiausiąjį ir
pasimelsti už Šventąjį Tėvą. Vėliau
tie atlaidai tapo svarbiausiais visiems
Šv. Pranciškaus brolijoms, tad ir nuo
1868 m. minimai Troškūnų bernardinų bažnyčiai.
Troškūnai ypatinga vieta. Karšta
prie stebuklingojo net iš XIV amžiaus Marijos Karalienės paveikslo, kan. Sauliaus Filipavičiaus
homilija, procesija, vėliavų šilkas,
eisena tik su kryžiumi, kanauninko
rankose spindinčia monstrancija,
smilkalų dūmeliu, varpelių skambėjimu ir tokia pažįstama choro
giesmė „Viešpatie Jėzau...“

Buvusio bernardinų vienuolyno
kampelis - piligrimiška kripta.

Balti šventovės bokštai liejasi su barokiniu dangumi...
Autoriaus nuotr.

Raimondas GUOBIS

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė domisi būsimos pilies sienų impregnavimu arklių
šlapimu

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kam ieškoti impregnantų
Jei arkliukai žolę kramto
Ir iš nieko neveikimo
Prigamina jie šlapimo.

Tegu šlapinasi Bėris
Kraštui didelis tai gėris.
O jei darniai dirbs dvejuos –
Visas sienas apsysios.

Amiliutė viską žino –
Sutvarkyti teks tiekimą.
Ūkininkai tieks bačkom,
Kiti – dozėmis mažom.

Darnios šeimos su vaikais
Neš šlapimą kibirais...
Amžiais Voruta stovės,
Arkliu iš toli kvepės.

