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„Gyvulių ūkio“ scenarijus tęsiasi:
vieni lygūs, kiti - lygesni Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo pro-
gramos lėšas šiemet gavo prak-
tiškai tik žinomi anykštėnai. 

Pinigus verslo pradžiai emi-
gracijoje užsidirbęs 34 metų 
UAB “Anykštukas“ savininkas 
Marius Šimulionis mano, kad 
visai buvo nesvarbu, kas pa-
rašyta savivaldybei pateiktoje 
paraiškoje – svarbu tik kieno 
pavardės ant paraiškos titu-
linio puslapio. Paaiškėjo, kad 
beveik visos paraiškos, kurias 
pildė Anykščių verslo informa-
cijos centras, negavo paramos, 
o beveik visos, kurias verslinin-
kai teikė savarankiškai – gavo. 
Galima daryti dvi išvadas: arba 
kai kurie teikėjai iš anksto ži-
nojo, kad gaus paramą ir todėl 
neprašė profesionalų pagalbos 
rengiant paraišką arba nauja 
rajono valdžia, verslininkus 
naudodama kaip inventorių, 
kovojo ir žemina Anykščių 
verslo informacijos centro di-
rektorę Renatą Gudonienę. 

Marius ir Gintarė Šimulioniai po aštuonerių emigracijos metų grįžo į Anykščius, gimtinėje kuria verslą ir 
augina vaikus. Tačiau, regis, rajono valdžia šiems jauniems reemigrantams kol kas nėra geranoriška.

Nuotrauka iš ŠIMULIONIŲ šeimos albumo

Švara
Perskaičiau, kad mokslininkai 

mano, jog indų rankom plauti 
nereikia, mat kempinėlės net 200 
000 kartų prikaupia daugiau vi-
sokių bakterijų negu unitazas. Tai 
štai kodėl diktatoriai auksinius 
unitazus statosi... Kai pagalvoji, 
unitazas tikrai indą primena, bet 
aš vis tiek valgymo įpročių ne-
keisiu. 

Linas BITVINSKAS

Poezija. Birželio 11 d. (ketvirta-
dienį) 17:30 val. poezijos ir muzikos 
vakaras „Nusileisk, dangau, ant že-
mės“ Anykščių koplyčioje - Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus 
g. 36). Poeto Vlado Šimkaus eiles 
skaitys aktorius, auksinio scenos 
kryžiaus laureatas Rolandas Kazlas. 
Muzikuoja Rasa Ringienė (fleita) ir 
Genadijus Savkovas(akordeonas). 
Renginio trukmė 1 val. 15 min, bi-
lieto kaina 5 EUR, 3 EUR. Bilietus 
galite įsigyti renginio vietoje.

Švęs. Svėdasuose, sekmadienį - 
Tėvo dieną - po pamaldų ir Devin-
tinių procesijos Kultūros namuose 
vyks Vlado Baleišio miniatiūrų 
knygos „Chrizantemos” sutiktuvės 
ir dainų autoriaus bei atlikėjo Sigito 
Stankūno romansų valanda “Dienos 
iš Dangaus”.

Konkursai. Anykščių savival-
dybės administracijos specialistu 
ryšiams su visuomene pageidauja 
tapti vienas asmuo, o konkurse į 
Debeikių seniūno pavaduotojo pos-
tą gali varžytis 6 arba 7 pretenden-
tai. Šis konkursas vyks pirmadienį. 
Vienas iš pretendentų dar galėjo 
spėti išsilaikyti bendrųjų gebėjimų 
testą ir nuo jo sėkmės ar nesėkmės 
priklausė, kiek bus kandidatų. Kada 
vyks pokalbis su kandidatu į speci-
alisto ryšiams su visuomene parei-
gas, spręs administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė. 

Byla. Trečiadienį Anykščių rajo-
no apylinkės teismas ketino pradėti 
nagrinėti “Yuotube” filmuko “Še-
tone, prašau” kūrėjų troškūniečių 
Vaidoto ir Manto Grincevičių bei 
Giedriaus Sasnausko bylą. Vaikinai 
kaltinami nesantaikos kurstymu.  
Brolius Grincevičius prokurorai 
reikalauja bausti piniginėmis bau-
domis, o G.Sasnauskui prašoma 
apriboti laisvę - nuo 22 iki 6 valan-
dos ryto jis privalėtų būti namuose. 
Teismas bylos nagrinėjime paskel-
bė pertrauką, kitas posėdis vyks bir-
želio 30 dieną.

Smurtas. Gegužės 31 dieną po-
licija gavo pranešimą, kad apie 23 
val. Viešintų mstl. viešoje vietoje 
prieš nepilnametį jaunuolį, pažįsta-
mas asmuo panaudojo fizinį smur-
tą.

Net ir rykštele pliaukštelėjęs 
tėtis lieka sūnums autoritetu
Austrų psichologas, psichiatras, psichoanalizės pradininkas Zi-

gmundas Freudas apie savo tėvą yra pasakęs: „Aš negaliu prisi-
minti, ko man vaikystėje būtų labiau reikėję už tėvo apsaugą“.

Rytoj – Tėvo diena. Mažos ir dideles rankos apglėbs tėčius, svei-
kins ir dėkos už drauge pastatytą smėlio pilį, pirmąjį žygį ar ver-
tingą patarimą. Kiti ant smėlio kauburėlio degs atminimo žvakę 
ir lygiai taip pat dėkos, tik jau mintyse...

Tėvo dienos proga „Anykšta“ paprašė žinomus anykštėnus – 
brandžius, solidžias pareigas einančius vyrus - prisiminti savo 
tėvus, jų išmokytas pamokas, įvertinti save kaip tėčius. Tai dau-
geliui pasirodė sunkiausia, bet turintys jau ir senelio statusą apie 
anūkus kalbėjo itin šiltai ir noriai...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Sulaikyti šeši
neblaivūs 
vairuotojai

Darbo kodekso pakeitimai yra 
naudingi darbuotojams?

Seimo narys konservatorius Ser-
gejus Jovaiša sakė, kad Darbo ko-
dekso pakeitimai palengvins tiek 
įdarbinančiųjų, tiek norinčių įsidar-
binti sąlygas.

Ir muziejininkui, ir žurnalistui 
liežuvis – vizitinė kortelė

Buvęs „Anykštos“ laikraščio 
redaktorius Tautvydas Kontrima-
vičius sakė, kad yra atviras pasau-
liui, o ilgai dirbti tą patį darbą jam 
yra nuobodu.
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spektras

„Anykščių rajono medžiotojų 
draugijai priklauso 15 medžiotojų 
būrelių. Skaičiuojant grubiai – būre-
liams priklauso apie 600 narių. Yra 
dalis medžiotojų, kurie nepriklauso 
būreliams – jų yra apie 180. Iš viso 
– apie 800 žmonių. Tiek medžiotojų 
vienija Anykščių medžiotojų drau-
gija. Per metus norinčių prisijungti 
prie mūsų yra iki 20 asmenų“, – pa-
sakojo Rimantas Pečkus.

Paklaustas, ar kiekvienas pano-

Rajone – net 800 medžiotojų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono 

aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdo akciją „Me-
džiok tvarkingai“, kurios tikslas – užtikrinti, kad medžiotojų me-
džioklės dokumentai būtų tvarkingi, licencijos naudojamos teisės 
aktų nustatyta tvarka, o gyvūnijos ištekliai būtų naudojami ra-
cionaliai. Taip pat skiriamas ypatingas dėmesys saugiam elgesiui 
medžioklės metu. Apie medžiotojus „Anykštai“ papasakojo Ri-
mantas Pečkus – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykš-
čių skyriaus medžioklės žinovas.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

ręs gali tapti medžiotoju, R. Peč-
kus sakė: „Yra medžioklės įsta-
tymas, kuris apibrėžia, ko reikia, 
norint tapti medžiotoju. Žmogus 
turi būti praėjęs kursus, turi būti 
pažyma, kad jis nėra teistas, rei-
kia turėti medicininę pažymą dėl 
ginklo naudojimo, pažymą apie 
deklaruotą gyvenamąją vietą iš 
seniūnijos“. Negana to, norintis 
tapti medžiotoju, turi būti praėjęs 
stažuotę medžiotojų kolektyve ne 

mažiau kaip vienerius metus bei 
turi būti patikrintas, ar neturi pa-
žeidimų naudojant ginklą, ar ne-
brakonieriavęs. 

Kiekviena draugija, pasak me-
džioklės žinovo, turi savo mokes-
tį. „Visi būreliai turi išsilaikyti, tai 
yra visuomeninės organizacijos, 
negaunančios pajamų. Organiza-
cija turi susimokėti už medžioklės 
plotus, mokestis vadinasi „Už me-
džiojamosios faunos naudojimą“. 
Kiekvienais metais būreliui nusta-
tomas tam tikras mokestis, kurį jis 
renka iš savo narių. Skirtingi būre-
liai nusistato skirtingą mokestį“. 

Medžioklės žinovas džiaugėsi, 
kad rajone nėra buvę nelaimingų 
atsitikimų – nė vienas medžiotojas 
ar varovas nebuvo sužeistas kolegų. 
„Žinoma, reikia pabelsti į stalą, kad 
nelaimingų atsitikimų išvengta, – 
sakė R. Pečkus, – Respublikoje, kaip 
žinom, tokių incidentų pasitaiko“.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus 
medžioklės žinovas Rimantas 
Pečkus sakė, kad šiuo metu 
Anykščių rajone yra apie 
800 medžiotojų ir džiaugėsi, 
kad nė vienas jų medžioklės 
metu nebuvo nukentėjęs.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Nemokamų plastikinių maišelių 
era baigiasi

Vienas lietuvis per metus vidutiniškai sunaudoja 466 vienkar-
tinius plastikinius maišelius, Anykščių savivaldybės ekologė Inga 
Žukauskienė sako, kad sumažinti plastiko vartojimą įmanoma.

Lietuvos prekybos įmonių aso-
ciacija teigia, kad nurodytas varto-
jimo skaičius skaičius yra daugiau 
nei perpus mažesnis. Tačiau kaip 
ten bebūtų, vis tiek plastikinių 
maišelių suvartojame dvigubai 
daugiau negu Danijos ar Olandijos 
gyventojai. „Anykščiai niekuo ne-
siskiria nuo kitų Lietuvos miestų, 
matome, kas vyksta prekybos cen-
truose. Viena citrina – maišelis, du 
agurkai – maišelis. Tai labai patogu 
vartotojui, tuo labiau, kad alterna-
tyvos tam nėra. Renkamės tai, ką 
siūlo“,- teigė I.Žukauskienė. 

Lietuva su Latvija, Estija, Len-
kija, Portugalija, Slovakija, Slovė-
nija ir Vengrija pagal sunaudojamų 
maišelių skaičių atsiduria sąrašo 
viršuje. Europos Parlamentas (EP) 
jau apsisprendė dėl plastikinių 
maišelių ribojimo. Vienas Euro-

pos Sąjungos (ES) gyventojas per 
metus sunaudoja apie 200 maiše-
lių. Skaičiuojama, kad plastikinis 
maišelis suyra tik per 500 metų, 
o tokių maišelių kasmet į aplinką 
išmetama apie 8 mlrd. „Vartojimą 
galima sumažinti, kaip jau minė-
jau, pirmiausia reikia alternatyvos, 
sakykim, popierinių maišelių“,- 
apie skaičius kalba I.Žukauskienė. 

EP patvirtino taisykles, kurios 
leis šalims pasirinkti: nebeleisti 
prekybos centrams dalyti maišelių 
nemokamai (tai reikštų, kad pirkė-
jai už plonus maišelius, į kuriuos 
deda vaisius, saldainius, bandeles, 
turėtų susimokėti) arba padaryti 
taip, kad per ketverius metus vie-
nam gyventojui tektų ne daugiau 
kaip 90, o per dešimtmetį – ne 
daugiau kaip 40 plonų plastikinių 
maišelių. „Žinoma, jeigu tektų mo-

kėti, žmonės automatiškai mažiau 
jų vartotų arba kai kurie net išvis 
atsisakytų. Tiesa, tų, kurie pasiry-
žę mokėti už maišelius, toks mo-
kestis nepaveiktų“, - įsitikinusi 
I.Žukauskienė. 

Originaliai su plastiko atliekomis 
bus kovojama Izraelyje. Šios šalies 
gamtos apsaugos ministerija pasta-
tė neįprastą gamyklą, kuri ne tik 
padės mažinti plastiko, išmetamo 
į sąvartynus kiekius, bet ir suteiks 
šaliai energetinę nepriklausomybę. 
Ramat Hovevo mieste už 10 milijo-
nų šekelių pastatyta gamykla, kuri 
iš plastiko sunks naftą. Iš vienos 
tonos plastiko bus išgaunama 600 
kilogramų naftos. Bus naudojamas 
visas plastikas – maišeliai, kibirai, 
baldai. Naujojoje gamykloje kuras 
bus gaminama „depolimerizaci-
jos“ principu, o proceso pabaigoje 
iš plastiko liks tik į naftą panašus 
skystis. Panašios technologijos 
pasaulyje dar nėra, izraeliečiai pir-
mieji stoja į kovą su tūkstantį metų 

nesuyrančiais polimerais. 
Tai labai aktualu, nes Izraelyje 

kasdien surenkama 1500 tonų plas-
tiko atliekų, 75 procentai jų tiesiog 
išmetami į sąvartynus. 

Anykščių savivaldybės eko-
logė Inga Žukauskienė sako, 
kad mokestis už maišelius 
neišspręs plastiko vartojimo 
problemos.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Skaitė. Seime prezidentė Dalia 
Grybauskaitė skaitė jau šeštąjį meti-
nį pranešimą. Politikai pastebi, kad 
šiemet šalies vadovės tonas buvo kur 
kas taikesnis, ji nesisvaidė pareiš-
kimais apie oligarchus ir korupciją, 
valdančiuosius kritikavo mažiau. (...)
Seimo opozicija įsitikinusi, kad šių 
metų prezidentės pranešime kritikos 
valdantiesiems buvo mažiau dėl to, 
kad D.Grybauskaitė iš Vyriausybės 
jau nieko nebesitiki. (...)Politologas 
Algis Krupavičius taip pat akcen-
tuoja, kad pranešime labiausiai trūko 
D.Grybauskaitės asmeninės veiklos 
įvertinimo, prioritetų bei atsakomy-
bės. 

Išteisino. Vilniaus apygardos teis-
mas išteisino žudynėms Lietuvoje va-
dovavusius OMON šulus motyvuo-
damas tuo, kad už agresijos aktą neva 
atsakingas tik valstybės agresorės va-
dovas (tuometinės Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačiovas). 
Vieni politikai tokią bylos atomazgą 
vertina kaip absurdą, kiti, kaip antai 
patriarchas Vytautas Landsbergis, 
teisėsaugą viešai pavadino iškastruo-
ta. Nuosprendis gali būti apskųstas 
Lietuvos apeliaciniam teismui per 20 
dienų. 

Moteris. Lietuvoje darbą pradėjo 
pirmoji Lietuvos istorijoje statutinės 
įstaigos vadovė - moteris. Teisingumo 
ministro Juozo Bernatonio paskirta  
naujoji  Kalėjimų departamento va-
dovė Živilė Mikėnaitė. Ji į šias parei-
gas paskirta laimėjusi atvirą konkursą 
Kalėjimų departamento direktoriaus 
pareigoms užimti. 

Darbas. Su trenksmu Švietimo ir 
mokslo ministro postą palikęs Dai-
nius Pavalkis pradeda kitą darbą, kaip 
pats pavadino, gimtosiose Klinikose. 
Atrodo, kad iki rudens profesorius 
pavaduos atostogaujančius kolegas. 
(...) “Gyvenimas - toks dalykas, ku-
ris pasiūlo įdomių minčių ir netikėtų 
sprendimų.Svarbu turėti tam tikrą 
apsaugą ir tam tikrą užtikrintą vei-
klą, Turėdamas gydytojo licenciją ir 
profesoriaus vardą esi saugus. Gali 
ir aštresnį žodį pasakyti, ir neklausy-
ti kieno nors nuomonės, ir prailginti 
kokius nors mokslo metus ar kokios 
nors partijos programos neįvykdyti, 
jeigu ji atrodo gana kvaila”,- dėstė 
D.Pavalkis.

Ženklas. Lietuvos ir Latvijos pasie-
nyje audžiami precedento neturintys 
planai - tikėtina, kad lietuviams teks 
perkelti sieną su Latvija ribą žymin-
tį ženklą, nes jį baigia nuplauti jūros 
bangos. Ant smėlio skardžio pakibusį 
stulpą norima perkelti į kitą vietą, o 
tam teks vėl pakloti įspūdingą sumą, 
nors valstybiniam objektui išsaugoti 
jau buvo išleista per 90 tūkst. litų. (...) 
Pakrančių apsaugos rinktinės štabo 
viršininkas Žydrūnas Nesteckis tikino, 
jog neatmetama idėja, kad valstybės 
ženklus teks kelti gilyn į žemyną. 

Negalima. Vaizdo registratorių 
gerbėjai sutrikę - asmens duomenų 
apsaugos specialistai vis dažniau pa-
taria susilaikyti nuo technika užfik-
suotų duomenų viešinimo, nes esą 
tai gali būti traktuojama kaip asmens 
teisių pažeidimas. Vairuotojai, mėgs-
tantys internete viešinti vaizdo regis-
tratorių užfiksuotas situacijas, kuriose 
akivaizdžiai matyti šiurkštūs Kelių 
eismo taisyklių (KET) pažeidimai, 
tikisi atliekantys prevencinę veiklą ir 
dažnai net nenutuokia, kad už tokius 
gerus darbus gali patekti ir į teisiamų-
jų suolą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pasikeitus valiutai telefoniniai 
sukčiai pakeitė strategiją. Dabar 
pagyvenusiems žmonėms paskam-
binę sukčiai prisistato policijos 
pareigūnais, išsiaiškina, kiek auka 
turi eurų, ir stengiasi įrodyti, kad 

Girčiausias iš sulaikytųjų „įpū-
tė“ 2,39 promilės, blaiviausias - 
0,61  promilės. 

1978 m. gimęs Tomas Maželis su-
laikytas  kovo 22  d. Anykščiuose, 
Šaltupio g., jam nustatytas  lengvas 
girtumas (0,98 promilės),  paskirta 
289 eurų bauda ir atimta teisė vai-
ruoti transporto priemones 12 mėn.      
Rimantas Šinkūnas (g.1959 me-

Sulaikyti neblaivūs vairuotojai
Anykščių rajono policijos komisariatas skelbia duomenis apie 

šešis sulaikytus neblaivius vairuotojus. Šie vairuotojai įkliuvo va-
sario-balandžio mėnesiais, vėliau priimti sprendimai dėl nuobau-
dų jiems skyrimo.  

tais) sulaikytas kovo 14 d. Skie-
monyse, jis vairavo automobi-
lį būdamas vidutinio girtumo 
laipsnio (2,03 promilės). Šiam 
vairuotojui  paskirta 579 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 24 mėn.     
Aurimas Apčinikovas  (g. 1971 me-
tais) kovo 26-ąją,  Anykščių rajo-
ne, kelyje Radiškis-Anykščiai-Ro-

kiškis vairavo neblaivus (lengvas 
girtumas – 0,61 promilės) ir pada-
rė eismo įvykį. Jam paskirta 1 158 
eurų bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 36 mėn.      
1960 m. gimęs Povilas Baliū-
nas vasario 9 dieną Piktagalio 
kaime  vairavo traktorių būda-
mas neblaivus.  Nustatytas len-
gvas (1,06 promilės) girtumo 
laipsnis. Jam paskirta 289 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuo-
ti transporto priemones 12 mėn.     
Julius Bartkevičius (g.1985 me-
tais) balandžio 11 dieną Kurklių 

II kaime vairavo automobilį bū-
damas neblaivus (lengvas girtumo 
laipsnis - 0,92 promilės). Paskirta 
289 eurų bauda ir atimta teisė vai-
ruoti transporto priemones 12 mėn.     
Rimvydas Tauginas  (g.1968 me-
tais) balandžio 4-ąją Anykščiuose, 
J. Biliūno gatvėje, vairavo auto-
mobilį būdamas vidutinio girtumo 
laipsnio (2,39 promilės). Jis ne-
blaivus už vairo pričiuptas ne pir-
mą kartą. R.Tauginui paskirtas 25 
parų administracinis areštas ir kon-
fiskuota transporto priemonė.     

-ANYKŠTA

 

Sukčiai apsimeta pinigus 
keičiančiais pareigūnais

Birželio 2 dieną, apie 16 val., Anykščių K. Ladigos g. iš moters, 
gimusios 1927 m., apgaulės būdu išvilioti 2 690 eurų.

tie eurai yra padirbti. Jei žmogus 
užsikabina ant kabliuko – siun-
čiamas „pareigūnas“, kuris paima 
neva padirbtus eurus. Dar kalbant 
telefonu būna pažadama, kad neva 
netikri eurai bus pakeisti į tikrus, 

o tuos „bloguosius“ pinigus paim-
siantis atstovas parašys pažymą. 
Pažymos, žinoma niekas nerašo... 
Anykščių rajono policijos komi-
sariatas dar kartą primena, kad pa-
reigūnai neužsiima pinigų keitimu 
bei primena, kad nei bankuose, nei  
pašto skyriuose piliečiai negalė-
jo gauti padirbti eurų. Anykščių  

Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė 
„Anykštai“ sakė, kad šiuo laiku 
pasirodė nemažai „netikrų eurų 
keitimo“ metodiką taikančių suk-
čių ir kvietė anykštėnus neprarasti 
budrumo.

Birželio 1 dienos vėlų vakarą 
sukčiams 670 eurų atidavė 1929 
m. gimusi Utenos gyventoja. Suk-
čiai Utenoje veikė pagal tą pačią 
schemą kaip ir Anykščiuose. 

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

Ar eisite 
į Žirgelio 
šventę, ko 
tikitės?

Vytautas Galvonas rūpinosi 
valdžios programa

Prieš rajono Tarybos balsavimą dėl 
465 tūkst. eurų paskolos ėmimo iš 
„Danske Bank“, kurios lėšomis bus 
prisidedama prie projektų finansavi-
mo, partijos „Tvarka ir teisingumas“  
atstovas rajono Taryboje Vytautas 
Galvonas įspėjo valdžią. „Man toks 
klausimas pasistojo. Ar vykdysite 
visus senosios Tarybos sprendimus? 
Kuo daugiau skolinsitės pinigų anks-
tesniems projektas, tuo jums liks 
mažesnės galimybės vykdyti savo 
programą”, - kalbėjo V.Galvonas. 
Meras K.Tubis atsakė, kad ne visus 
ankstesnės valdžios projektus vykdys 
ir pateikė pavyzdį, kad jau atmetė idė-
ją „atidengti senamiestį“.

Jei bus poreikis, dalis šios savival-
dybės paskolos bus perskolinta sa-
vivaldybės įmonei UAB “Anykščių 
šiluma“. 

V.Galvonas taip pat aiškinosi apie 
paskolos palūkanų mokėjimą. Sa-
vivaldybės administracijos Finansų 
ir biudžeto skyriaus vedėja Danuta 
Jurevičienė aiškino, kad paskolos 
palūkanos bus mokamos tik nuo „pa-
liestos“ paskolos dalies, o V.Galvonas 
dėstė, kad tokiu atveju tai ne paskola, 
o kreditinė linija. Tada rajono meras 
K.Tubis paprašė buvusį savivaldy-
bės administracijos direktorių, rajono 
Tarybos narį, socialdemokratą Vilių 
Juodelį paaiškinti V.Galvonui. „Buvo 
derybos ir buvo išsiderėta, kad palū-
kanas mokėsime tik nuo „pajudintos“ 
sumos“, – paaiškino buvęs savivaldy-
bės administracijos vadovas. 

Turėjo priekaištų 
dėl anglų kalbos

Rajono Tarybai keičiant žemės pa-
skirtį ir tvirtinant sklypo prie Pagojės 
tvenkinio detalųjį planą, „tvarkietis“ 

Tarybos posėdis: mažai 
politikos, nedaug emocijų...
Gegužės mėnesio Anykščių rajono tarybos posėdis buvo nuobodus, be emocijų, be didesnių disku-

sijų ir be atmestų sprendimų projektų.
Posėdžio įžangoje meras Kęstutis Tubis su 30-uoju gimtadieniu pasveikino liberalą Luką Pakeltį. 

V.Galvonas gynė lietuvių kalbą.
Šiame sklype yra vandenlenčių 

parko infrastruktūriniai statiniai. 
V.Galvonas Tarybai dėstė, kad šiame 
parke tik angliški užrašai. „Tarybi-
niais metais buvo mažiau rusų kalbos 
nei dabar anglų“, - pyko V.Galvonas.

Ir „Anykštai“ lietuviškų užrašų 
vandenlenčių parke rasti nepavyko. 
Tiesa, nepavyko rasti ir angliškų – yra 
tik pakelėje ištiestas tentas su parko 
logotipu bei internetinės svetainės ir 
„Facebook“ adresais. Parko pavadi-
nimas nelabai lietuviškas. Bet ir „Ma-
xima“ nelabai tautiškai skamba...

Egidijus Šilaika vadovauja
progimnazijai

A.Vienuolio progimnazijos direk-
toriaus pavaduotojui, rajono Tary-
bos nariui Egidijui Šilaikai Tarybos 
sprendimu pavesta laikinai atlikti 
A.Vienuolio progimnazijos direkto-
riaus funkcijas nuo birželio 1d. iki tol, 
kol konkurso būdu į šias pareigas bus 
paskirtas asmuo. E.Šilaikai nustatytas 
25 procentų dydžio priedas už papil-
domą darbo krūvį.

Priminsime, jog iš darbo šalių su-
sitarimu atleista A.Vienuolio progim-
nazijos direktorė Irena Andrukaitienė, 
o E.Šilaika buvo vienintelis progim-
nazijos direktorės pavaduotojas.

Apleistas turtas – 
triskart brangesnis

Nustatant nekilnojamojo turto ap-
mokestinimo 2016 metais tarifus, 
kaip ir siūlyta sprendimo projekte, 
naudojamas nekilnojamasis turtas 
apmokestintas 1 proc. tarifu, o nenau-
dojamas, neprižiūrimas arba apleistas 
– 3 proc. tarifu. 

Tarybos sprendimo projekte aiš-
kinama, kad mokesčio tarifų dife-
renciacija turėtų „skatinti tvarkyti 

ir prižiūrėti turimą turtą, kuris yra 
nenaudojamas arba naudojamas ne 
pagal paskirtį.“

Kitu sprendimu nustatyti neap-
mokestinamų žemės sklypų dydžiai: 
Anykščių, Kavarsko ir Troškūnų 
miestuose bei sodininkų bendrijose 
– 10 arų, kaimuose – 1 hektaras. Tie-
sa, žemės mokesčių nemokės ne visi 
mažų sklypų savininkai, o tik pensi-
ninkai ir neįgalieji (kurių darbingu-
mas yra 0-40 proc.)

Teiks paraišką 
Amatų centro plėtrai 

Anykščių savivaldybės administra-
cija teiks projekto „Tradicinių amatų 
centro Anykščių rajone Niūronių 
kaime plėtra“ paraišką. Iš Lietuvos 
kaimo plėtros programos tikimasi 
gauti 200 tūkst. eurų, o rajono Taryba 
įsipareigojo prie projekto įgyvendini-
mo prisidėti 10 proc. jo vertės, bet ne 
daugiau nei 22 tūkst. 222 eurais. 

Gavus finansavimą numatoma 
Niūronyse, Arklio muziejuje, gerinti 
amatininkų darbo ir darbų demons-
travimo sąlygas, įsigyti įrangą bei 
medžiagų.        

Vieną autobusą gavo, 
kitą - pirks

Taryba nusprendė išperkamosios 
nuomos būdu 5-erių metų laiko-
tarpiui pirkti autobusą ir jį perduoti 
A.Baranausko pagrindinei mokyklai. 
Autobusas turėtų kainuoti ne daugiau 
kaip 55 tūkst. eurų.

O autobusas „Iveco Daily“, kurio 
likutinė vertė yra 35 tūkst. 803 eurai, 
bus perduotas A.Vienuolio progim-
nazijai. Šio autobuso mūsų rajonui 
pirkti nereikėjo – jis perduotas pagal 
Švietimo ir mokslo ministerijos pro-
gramą.

-ANYKŠTA

Viktorija PAŠKAUSKAITĖ, 
moksleivė:

- Eisiu. Esu buvusi vieną kar-
tą ir šventė man patiko. Gera, 
nuotaikinga ... Mane domina 
visi šventės renginiai, tačiau 
labiausiai traukia susitikt ir pa-
būti su draugais. 

Marija DAINIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Į „Bėk bėk, žirgeli!“ šven-
tę tikrai neisiu. Tiesą sakant, 
juk su dviračiu nevažiuosi. 
Ten nieko naujo, o pakrūmių 
puotos manęs nedomina. Tose 
šventėse daug metų niekas ne-
sikeičia. 

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Į žirgelio šventę eisiu su 
šeima. Arklius mėgstu nuo vai-
kystės, o „Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventėje juk žirgai. Ir ne bet ko-
kie!.. Žirgai, jų lenktynės man 
svarbiausia, o visi kiti renginiai 
tik priedas. 

 

„Valstietis“ Antanas Baura šioje kadencijoje, 
matyt, posėdžiavo paskutinį kartą. Jis netru-
kus taps savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėju ir turės atsisakyti deputato mandato.

„Tvarkietis“ Vytautas Galvonas turėjo nuomo-
nę ir apie paskolą, ir apie tautiškumą.

Vidmant ŠMIGELSKO nuotr.  

užuojauta Ateina laikas išeiti 
Amžinybėn…
Palieka pėdsakas 
gyvenimo keliuos.
Gyvenimo gija 
juk nenutrūksta –
Ji lieka atminty, 
brangių žmonių veiduos…
Mirus tėveliui nuoširdžiai 

užjaučiame auklėtoją Geno-
vaitę DUBAUSKIENĘ.

Anykščių lopšelio-darželio 
,,Žilvitis“ Boružiukai

Sunku rasti paguodos žodžius, 
kurie sumažintų skausmą nete-
kus brangiausio žmogaus. Reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą Vin-
gaudui MIŠKINIUI dėl mylimos 
mamytės mirties.

Anykščių raj. ugniagesių 
tarnyba

Robertui KEPELINSKUI
Priimkite nuoširdžius užuo-

jautos žodžius, mirus seseriai.

Traupio medžiotojų klubas

O jei komisiją pagal 
kriterijus įvertintumėt?

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorė, apie paramą smulkiam ir 
vidutiniam verslui: 

„Mūsų visos komandos nuomo-
ne, 13 tūkst. eurų skirstoma suma 
yra per maža. Dirbo komisija, pa-
raiškas įvertino pagal kriterijus.“

Tikėjimas geru caru išvirto 
į revoliuciją....

Marius ŠIMULIONIS, anykštė-
nas, verslininkas, po to, kai buvo 
išskirstytos paramos verslui lėšos:

„Manau, meras Kęstutis Tubis 
visų dalykų nežino, visko negali 
inventorizuoti, tačiau tikiuosi, kad 
įsikiš...“

Ir tatuiruočių salono nėra...

Mantas VAIČIULEVIČIUS, sa-
vivaldybės administracijos Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyriaus 
laikinasis vedėjas, apie vieno iš fi-
nansuotų projektų privalumus: 

„Jurgitos Bugailiškienės „Bu-
giris“ ruošiasi daryti suvenyrus, 
verslo dovanas. Niekas tokios 
paslaugos – graviravimo lazeriu – 
Anykščiuose neteikia.“

Šiukšles rūšiuos 
visuomeniniais pagrindais

Vytautas GALVONAS, rajono 
Tarybos narys, partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ atstovas, per Tarybos 
posėdį klausė rajono valdžios:

„Man toks klausimas pasistojo. 
Ar vykdysite visus senosios Ta-
rybos sprendimus? Kuo daugiau 
skolinsitės pinigų ankstesniems 
projektas, tuo jums liks mažesnės 
galimybės vykdyti savo progra-
mą”

Žmonės eina žiūrėti 
žvaigždžių: Ronaldo, 
Madonos, Savicko...

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, „darbietis“, apie 
politikų rungties panaikinimą „Bėk 
bėk, žirgeli“ šventėje:

„Manau, kad kitais metais vėl 
atsiras – pamatys, kad susidomėji-
mas švente bus mažesnis.“

Bandys įsakymu uždrausti 
žolėms augti!

Judita SKAČKAUSKIENĖ, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsa-
kingoji sekretorė, apie Šventosios 
nešienavimą: 

„Gal šienauti truputį primityvu, 
bet reiktų, kad rastų kažkokią ki-
tokią išeitį ar būdą, priemonę, kaip 
kovoti su upės apžėlimu.“

Bet gyventojai turbūt 
žuvį nubaudžia, o 
brakonierius paleidžia?

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajono 
agentūros vedėjas, apie brakonie-
rių gaudymą: 

„Brakonierius ir visus gamtai 
žalą darančius žmones „gaudo“ ne 
tik aplinkosaugininkai, bet ir gy-
ventojai.“   
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šiemet nebus šienaujama 
Šventosios upė ir per „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę nevyks politikų 
varžytuvės. Naujasis meras 
Kęstutis Tubis, atsisakydamas 
šių dviejų veiklų, kritikuojamas 
dalies rinkėjų. Bet gal tai ne jo 
rinkėjai...   

Nei upės šienavimas, nei po-
litikų varžytuvės per „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę nebuvo kažkokios 
didžios blogybės, kurias sunai-

kinus mano gyvenimas ar bent 
nuotaika pagerėtų. Tačiau jei 
būčiau Tubis, pasielgčiau taip, 
kaip jis pasielgė. Tiesa, upės 
šienavimą atskirčiau nuo politi-
kų dalyvavimo šienavime. Kaip 
prižiūrėti - valyti ar nevalyti upę 
- manau, turėtų spręsti speci-
alistai. O politinis sprendimas 
(toks čia ir sprendimas) – lįsti 
patiems pagyvenusiems dėdėms 
kaip kokiems Giltinėnams į 
šventą upę ar nelįsti.

Ir „Žirgelio“ šventė, ir 
Šventoji be politikų pasirodymo 
praras žavesio. Liumpeniškų 
linksmybių bus mažiau. Kažkas 
portalo anyksta.lt komentaruose 
rašė, kad į „Žirgelį“ eidavo tik 
dėl politikų rungties. Į bidzenan-
čius politikus smagu ir linksma 
būdavo žiūrėti... Dabar komen-
tatorius į šventę neis, nes ko iš 
tų arklių galima tikėtis... Viskas 
prognozuojama – vieni finišuos 
pirmi, kiti - paskutiniai.

Žmones linksminant būtų 
galima ne tik politikų vyrų 

varžybas rengti, bet ir politikių 
moterų bikinio konkursą. Jaunų, 
gražių, lieknų ir neapsirengusių 
politikių moterų sueis pažiūrėti 
visi Anykščių vyrai, o ne tokių 
jaunų ir ne tokių lieknų, bet 
taip pat neapsirengusių – su-
važiuos filmuoti visos Lietuvos 
televizijos. Jei bikinio konkurse 
pasirodys ir aukščiausios šalies 
valdžios atstovės, tai filmuos ne 
tik LNK, bet ir BBC, CNN bei 
KVN.  Matyt, politikės moterys 
tokiame konkurse nedalyvautų, 
o vyrai dalyvauja ir džiaugiasi... 
Sakot, yra skirtumas tarp bikinio 
konkurso ir į sportą panašių 
rungčių? Na, yra skirtumas. 
Šioks toks. Bet principas tas 
pats – per abu renginius viešai 
demonstruojamas savo kūnas.

Kaip „fizrukų“ gildijos 
(neslepiu, kad nors daug metų 
mokykloje nedirbu, bet man vis 
tiek iš kelnių kišenių sportbačių 
raiščiai kyšo) atstovui buvo 
pikta, kodėl iš veiklos, panašios 
į kūno kultūrą, daroma parodija. 

Kodėl per šventes nedaroma 
politikų dainavimo ar grojimo 
varžytuvių. Pradžioje būtų 
galima komandas apšildyti (po 
300 gramų degtinės kiekvienam 
nariui), o paskui tegul baubia. 
Kuo dainuotojas labiau bebal-
sis ir beklausis, tuo linksmiau. 
Žvengtų per „Žirgelio“ šventę ir 
žiūrovai, ir žirgai, ir net mažieji 
poniai...    

Į upę šienaujančius politikus 
galima ir nežiūrėti. Bet kaip 
nežiūrėsi, labai jau įdomu... Gal 
kurį senelį upėje infarktas ištiks, 
gal kuris venas dalgiu persi-
pjaus...  Laimei, kad  valdžia 
pasikeitė, nes jei senoji koman-
da būtų toliau dirbusi, matyt, 
sveikatai pavojingas šienavimas 
būtų besitęsęs, o komandos 
amžiaus vidurkis kadencijos pa-
baigoje būtų pasiekęs 70 metų... 
Na, ne paaugliai jau. Net ir ne 
keturiasdešimtmečiai... Kam 
ta bereikalinga įtampa Daliui 
Vaiginui ir Greitajai medicininei 
pagalbai? Ką būnat upėje gali 

rinkėjui įrodyti? Kad dar vyras? 
O gal, kad dar vaikas? Bet grei-
čiausiai, kad jau vėl vaikas... 

Politikų fizinio pasirengimo 
demonstravimą šiaip jau reikėtų 
sieti ne su amžiumi, o su pačiu 
pasirengimu. Pvz. JAV Preziden-
tas Barakas Obama taip pat ne 
jaunuolis, bet „Yotube“ galima 
rasti įrašų, kur jis žaidžia krep-
šinį. Maloniai „limpa“ ka-
muolys prie Prezidento rankos, 
gražu, estetiška...

K.Tubis „uždarydamas“ abi 
atrakcijas lyg ir kelia Anykščių 
politikos kartelę į kitą lygmenį 
– varžykimės idėjomis (jei norit, 
iškalba), o ne pilvais ir bikini-
ais. Na, jei idėjų  (ir iškalbos) 
vakuumas,  galima viešai 
demonstruoti tai, ką geriau-
siai moki: žiūrėk, vienas renka 
drugelius, kitas gražiai neria 
vašeliu, trečias šamus gaudo. 
Visi mūsų politikai turi gabumų, 
gebėjimų ir talentų. Tai kuriems 
velniams tada demonstruoti tai, 
ko neturi ir ko nemoki?       

Pakeitimai reikalingi 
verslininkams

Seimo narys konservatorius Ser-
gejus Jovaiša naujoms Darbo ko-
dekso pataisoms pritaria. Jis teigė, 
kad šių pakeitimų esmė – palen-
gvinti verslui priimti darbuotojus, 
vykdyti su jais lanksčius darbo 
santykius. „Problematiška yra tai, 
kad darbuotojų tarsi trūksta, bet 
verslas negali jų priimti, nes tam 
yra nepalankios sąlygos. Su dar-
buotojais yra nesuderintas darbinių 
santykių balansas. Įstatymas labai 
reikalingas, bet yra ir daug įvai-
riausių išlygų, dėl kurių turi sutarti 
trišalė taryba. Ją sudaro verslinin-
kai, profsąjungos ir Vyriausybė“, 
– aiškino S. Jovaiša.

Politikas sakė, kad dar ne visi 
klausimai išspręsti, yra prieštara-
vimų, todėl „šio Darbo kodekso 
įstatymo pakeitimus dar atidedame 
priimti, dar neturime ir galutinės 
Vyriausybės išvados“. 

S.Jovaiša sakė, kad, sutvarkius 
įstatymą, jis bus labai naudingas: 

Darbo kodekso pakeitimai yra 
naudingi darbuotojams? Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Profesinės sąjungos tikina, kad Darbo kodekso pataisos, ku-
rioms Vyriausybė jau pritarė, smarkiai pakenks darbuotojams, 
tuo tarpu anykštėnų į Seimą deleguoti Sergejus Jovaiša ir Ričar-
das Sargūnas ramina visuomenę: esą pataisos jau seniai reikalin-
gos ir naudingos tiek darbdaviams, tiek ir darbuotojams.

„Būtų galima padaryti kokybinį 
šuolį darbo santykių srityje, kur 
mes Europoje vieni labiausiai at-
siliekančių. Ir Prezidentė savo me-
tiniame pranešime pažymėjo, kad 
pakeitimas yra būtinas. Turėtume 
susitarti bent jau dėl pagrindinių 
dalykų“, – sakė S.Jovaiša. 

Reikia kompromiso

Pasak Seimo nario S.Jovaišos, 
darbuotojai yra nepatenkinti patai-
somis, jų bijo, nes yra savotiškai 
gąsdinami bei nelabai supranta 
visus niuansus. „Kai kurie darbuo-
tojai galbūt yra ir teisūs, kad vers-
las nori sau galimybes pagerinti, o 
jiems kiek apmažinti. Nors yra pa-
radoksali situacija – 55 proc. darbo 
vietų neužpildyta, o verslininkai 
negali priimti darbuotojų, nes jų 
netenkina Darbo kodeksas. Tada 
blogai ir tiems, ir tiems. Reikia su-
rasti kompromisą, nes nebus taip, 
kad vienas laimės, o kitas nenu-
kentės. Reikia surasti neskausmin-
gą balansą. Ekonomikos, finansų 

apžvalgininkai, analitikai, jau yra 
paminėję, kad šio kodekso keiti-
mas yra vienas geriausių Vyriausy-
bės darbų per 20 metų“, – dėstė S. 
Jovaiša. 

Pasak politiko, Lietuva viso-
je Europos Sąjungoje yra viena 
paskutinių pagal darbo santykių 
lankstumą ir todėl seniai reikėjo 
šį nesusipratimą tvarkyti. „Prof-
sąjungos nori atrodyti reikšmin-
gai, kad gina darbuotojų interesus, 
bet jos iki galo neišsiaiškina, kad 
tai nauda ir darbuotojams. Juk jie 
gaus darbo, kad ir kiek kitokiom 
sąlygom“, – kalbėjo Seimo narys 
Sergejus Jovaiša.

Pakeitimams reikia pakeitimų

Kitas anykštėnas Seimo narys, 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas taip 
pat mano, kad šie pakeitimai – tik 
į gerą, tačiau aklai priimti pataisų 
negalima, jas reikia dar gerokai to-
bulinti.

„Savo frakcijoje sudarėme dar-
bo grupę, kur šiuos klausimus 
nagrinėjame, aptarėme pakeitimų 
pliusus ir minusus, matome, kas 
pataisose yra nelabai gerai. Pa-
vyzdžiui, dėl įspėjimo apie atlei-
dimą iš darbo – duodamas tikrai 
per mažas laiko tarpas. Taip pat 
pasisakysime „prieš“ ir dėl atos-
togų sumažinimo. Yra mokytojai, 
socialiniai darbuotojai, dirbantys 
nervinės įtampos zonoje, o Vyriau-
sybės įsakyme apibrėžta, kad jiems 
atostogos būtų sutrumpintos. Mes 
norime, kad jiems atostogos liktų 
tokios, kokios yra“, – sakė R. Sar-
gūnas. 

Naujajame socialiniame mode-
lyje yra ir toks punktas, kad atei-
tyje nebeliks papildomų pajamų už 
darbo stažą. Seimo narys sakė, kad 
tai nėra visai teisinga: „Šiuo metu 
daugelyje darboviečių toks mokes-
tis yra nemaža paskata. Socialinio 
modelio autoriai aiškina, kad tai 
iššaukia nemalonias asociacijas 
jauniems darbuotojams: jeigu jie 
dirba, yra motyvuoti ir mato, kad 
tą patį darbą dirbantis kolega gau-
na didesnį atlyginimą, lieka nepa-
tenkinti. Bet mes už tai, kad stažas 
būtų vertinamas“. 

Naujas modelis palengvins 
gyvenimą

Paklaustas, ar pritaria šioms Dar-
bo kodekso pataisoms, R.Sargūnas 
sakė: „Aš už tai, kad reikia pataisų, 
visoje Europoje darbo santykiai 
liberalėja, o mes esame bene la-
biausiai šioje srityje atsilikę. Bus 
aktyvi diskusija su profsąjungo-
mis, kolektyvais, suinteresuotomis 
visuomenės grupėmis, kad nebūtų 
iššaukti konfliktai. Pataisos turi 
būti visiems priimtinos ir supranta-
mos: jeigu darome, turime praneš-
ti, kodėl darome. Jeigu negalime 
pasiekti konsensuso, žmonėms la-
bai sudėtinga paaiškinti, kodėl tai 
yra daroma“. 

Pasak Seimo nario, eksperimen-
tuoti negalima, nes „už mūsų sto-

vi žmonės, dirbančiųjų yra 1 mln. 
200 tūkst., ir mes apie juos turime 
galvoti. Šis socialinis modelis – 
lengvesnis, liberalizuotas - turi pa-
gerinti žmogaus gyvenimą visais 
aspektais“.

R. Sargūnas teigė, kad balsuos 
„už“, bet kai pataisos bus pakore-
guotos. „Negalima taip aklai pulti, 
turime į tai žiūrėti visais kampais, 
negana vien mokslininkų požiūrio. 
Reikia ir į vadinamąsias politines 
realijas atsižvelgti“, – sakė anykš-
tėnų į Seimą deleguotas Ričardas 
Sargūnas.

Vyriausybė naująjį Socialinį 
modelį ir Darbo kodeksą turėtų 
palaiminti birželio 8 dieną. Toliau 
svarstyti visas paketas keliaus į 
Seimą, todėl kodekso nuostatos 
dar gali kisti.

Siūlomos tokios Darbo kodekso
pataisos:

1. Mažinamos išeitinės išmokos. Iki šiol darbuotojai galėjo tikėtis šešių 
mėnesių darbo užmokesčio kompensacijos. Dabar ketinama palikti iki 
0,5-1 arba dviejų mėnesių algos. Tiesa, atleistieji dar galės tikėtis išmokų 
iš specialaus fondo. Tačiau dėl jo iki šiol nesutarta. 

2. Trumpinami įspėjimo terminai nuo 2-4 mėnesių iki 1 mėnesio. 
3. Numatomas atleidimas darbdavio valia (nesant svarbių priežasčių), 

įspėjus darbuotoją prieš tris darbo dienas. 
4. Trumpinamas atostogų laikas kai kuriems darbuotojams: nebus su-

teikiamos atostogos už stažą ir ypatingą darbų pobūdį, panaikinamos 
pailgintos atostogos sveikatos priežiūros specialistams, pedagogams ir 
kitiems darbuotojams. 

5. Mažinamas apmokėjimas už atostogas, skaičiuojant atostoginius nuo 
bazinio darbo užmokesčio (dabar nuo vidutinio darbo užmokesčio). Nu-
matoma galimybė mokėti atostoginius ne prieš, o atostogų metu. 

6. Lankstesnis darbo laikas: paliekama darbo norma 40 valandų per 
savaitę, bet siūloma lanksčiau taikyti darbo laiko režimą „vidutiniškai 48 
valandos per savaitę“. 

7. Daugiau viršvalandžių: darbuotojų sutikimu – iki 12 valandų per sa-
vaitę. Turės būti apskaitomas ne visas darbo laikas, o tik nukrypimai nuo 
darbo laiko normų, taip pat numatyta lankstesnė darbo grafikų skelbimo 
procedūra. 

8. Mažinamas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, švenčių ir 
poilsio dienomis, nes skaičiuojamas padidintas tarifas nuo bazinio darbo 
užmokesčio (buvo nuo viso). 

9. Kasmetinės atostogos bus skaičiuojamos darbo, o ne kalendorinė-
mis dienomis. Budėjimas namuose nebus laikomas darbo laiku, įvedama 
pasyvaus budėjimo sąvoka – darbuotojo budėjimas ne darbovietėje, bet 
esant pasirengusiam atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę, 
kilus būtinybei įprastiniu darbo laiku nebus laikomas darbo laiku. 

10. Šeiminių ir darbo įsipareigojimų derinimas: darbdavys privalės 
svarstyti ir motyvuotai atsakyti į darbuotojo pateiktus prašymus dėl ne 
viso darbo laiko nustatymo. 

Anykštėnų į Seimą dele-
guotas Darbo partijos narys 
Ričardas Sargūnas Darbo 
kodekso pataisoms pritaria, 
tačiau balsuos „už“, jei kai 
kurie punktai bus apgalvoti 
iš naujo.

Seimo narys konservatorius  
Sergejus Jovaiša sakė, kad 
Darbo kodekso pakeitimai 
palengvins tiek įdarbinan-
čiųjų, tiek norinčių įsidar-
binti sąlygas.
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 DVyNIAI
Dvyniai - oro ženklas, globojamas Merkurijaus. Merkurijaus 

įtaka pasireiškia tuo, kad šio ženklo žmonės yra ekspresyvūs, gu-
vaus proto, žavintys.

- Ar tikite Zodiako ženklais?
- Dvyniai niekad netelpa į jokias 

standartines schemas. Zodiako žen-
klų apibūdinimas nėra tikėjimo daly-
kas: tikiu ar netikiu. Aš tiesiog tarp tų 
ženklų pastebiu tai, kas realiai gyve-
nime pasitaiko. O kas atitinka, to ne-
gali nuneigti. Tie ženklai, manau, yra 
tiesiog sukaupta išmintis stebint. Nes 
mes kiekvienas kažką matydamas, 
galim pasakyti, kad vienas tinka, o 
kitas – ne. Mes, matyt, ir pritaikome 
šiuos dalykus, matydami žmones. 
Jei būtų tiksliai 12 ženklų ir 12 tipų, 
mes turbūt gatvėje juos pažintume. 
Bet būdingos savybės atsikartoja. Aš 
tikrai jaučiuosi esantis Dvynys pagal 
tuos klasikinius apibūdinimus, nes jie 
man tinka.

- Dvyniai labai smalsūs, viskuo 
domisi ir visada ištroškę informa-
cijos. 

- Taip, 100 procentų pritariu. Nuo 
pat mažens šitą jaučiau. Man jau vai-
kystėje buvo pats įdomiausias daly-
kas susirinkti informaciją ir kažkaip ją 
sau susitvarkyti. Dar pradinėse klasė-
se pradėjau rašyti sąsiuvinius, kuriuo-

Ir muziejininkui, ir žurnalistui 
liežuvis – vizitinė kortelė
Po Dvynių Zodiako ženklu gimęs žurnalistas ir muziejininkas 

Tautvydas Kontrimavičius, kuriam gegužės 31 dieną sukako 51-
eri, sutiko dėl klasikinio Dvynių ženklo atstovų apibūdinimo, kad 
Dvyniai yra nepastovūs, komunikabilūs ir mėgstantys keliauti. Bu-
vęs „Anykštos“ laikraščio redaktorius sakė, kad yra atviras pasau-
liui, o ilgai dirbti tą patį darbą jam yra nuobodu.

se rašydavau, pavyzdžiui „Lietuvos 
kompozitoriai ir jų sukurti kūriniai“. 
Jei išgirsdavau, kad kažkoks kūrinys 
ar kompozitorius nuskambėjo per 
radiją, užsirašydavau. Paskui buvo 
sąsiuvinis „Lietuviški kino filmai“, o 
jame – visi aktoriai, kurie ten galėjo 
vaidinti. Man tai buvo įdomu. 

Žurnalistika – tai tuo metu tei-
singas buvęs profesijos sprendinys. 
Nuo paauglystės galvojau apie kine-
matografiją, bet išvažiuoti studijuoti 
į Maskvą buvo misija neįmanoma. 
Kaip alternatyva liko žurnalistika. Su 
amžiną atilsį Saulium Masaičiu (jis 
„Lietyuvos ryte“ dirbo kino apžvalgi-
ninku) kalbėdavom, kad perimsiu jo 
darbą, aprašinėsiu kiną. Bet, deja, jis 
anksčiau mirė, nei aš tuo susižavėjau. 

Dvyniai niekada nesisieloja, jei ko 
neįgyvendino, jie sako: „Taip ir turėjo 
būti“. 

- Jie labai bendraujantys, iškal-
bingi ir viskam atviri. 

- Mano sudėjimo Dvyniams tai 
tikrai tinka. Dvyniams liežuvis nėra 
priešas, jis jiems – vizitinė kortelė. 
Atvirumas – tai ne atviraširdiškumas. 

Tai atvirumas pasauliui; kas bebūtų 
aplinkui, Dvynys ners. Be abejo, su-
vokdamas savo amžiaus galimybes, 
nepradėsiu šokti nuo stogo, bet pa-
sižiūrėti man įdomu, naują reiškinį 
pažinti yra įdomu. Žinoma, nebūtinai 
jį savo kailiu, kojom ar kakta reikia 
bandyti. Tai yra atvirumas tam, ką 
gali aptikti pasaulyje. 

- Dažnai neturi vienareikšmės 
nuomonės, tačiau laikosi neutraliai 
ir yra visiškai neprietaringi. 

- Dvynio nuomonė yra pats bjau-
riausias dalykas, kadangi jis niekada 
jos neturi pastovios. Jis turi nuomonę 
dabar. Aš nebijau pasakyti savo nuo-
monę dabar, bet tai nereiškia, kad tą 
nuomonę aš pakartosiu ir rytoj. Ne 
todėl, kad kažkam sumelavau, bet 
nuomonė yra paslankus dalykas, 
įgyta nauja patirtimi, sužinota infor-
macija. Dvynys kaupia informaciją. 
Ta informacija „nusėda“, jis ją nuolat 
„pervirškina“ ir pritaiko tam, apie ką 
reikia pareikšti nuomonę. Jei aš va-
kar kažką sužinojau, šiandien apie 
tai mano nuomonė jau gali būti pa-
sikeitusi. Aš taip ir sakysiu, kad ma-
nau taip ir taip, bet man neprikišite, 
kad vakar sakiau kitaip. Taip, vakar 
aš taip galvojau. Galiu pasakyti, kad 
šiandien labai mėgstu šią sriubą, bet 
po dviejų savaičių nustebsiu: aš tikrai 
nemėgstu šios sriubos! 

Mano šeimoje tai jau yra toks įpras-
tas dalykas, kad jai tenka su tuo susitai-
kyti. Šiuo požiūriu Dvynys yra stabi-
lus: jis nekinta savo nestabilumu.

- Dvyniai turi gabumų viskam, 
kas siejasi su komunikacija. Jie gali 
būti radijo ir televizijos žurnalistai, 
taip pat firmų atstovai, pardavėjai 
ar prekybininkai. 

- Su komunikavimu esu susijęs 
nuo jaunystės iki šiol. Manęs kartais 
klausia, kodėl palikau žurnalistiką. 
Nieko aš nepalikau. Žurnalistika yra 
profesija, o profesija žmogų lydi visą 
gyvenimą. Ji yra įgyta, bet ją toliau 
pritaikai įvairiose gyvenimo srityse. 
Nebūtina dirbti įsikibus į tą patį dar-
bą. Dvynys taip dirbti ir negali. Jis 
pradeda muistytis, jaustis nepatogiai 
sėdintis. Ima pulti ligos, jeigu Dvy-
nys užsisėdi jam nepatogioje gyve-
nimo vietoje. Jei Dvynys gali laisvai 
pabėgti ir vėl jaustis komfortabiliai 
savo aplinkoje, jis taps sveikas, žva-
lus ir šnekus. 

Aktyviojoje žurnalistikoje dir-
bau lygiai 25 metus: nuo birželio 2 
dienos, iki birželio 2. Kėdė pradėjo 
spausti kokiu dešimtmečiu anksčiau, 
bet, norint, kad kėdė būtų patogi, rei-
kia atrasti pačiam save. Išklausyti, 
pajausti, ko toliau nori. Palaipsniui 
ėjau. Kai pradėjau gilintis į anykštėnų 
biografijas, pajutau, kad man dirbti su 
šia informacija yra įdomiau, nei rašyti 
apie tai, kaip iš šulinio ištraukė karvę 
ar kaip nukabino pakaruoklį... Man 
tai tapo nebeįdomu. 

- Dvynių žinios yra labai plačios, 
tačiau paviršutiniškos, kadangi 
gilintis jie pritrūksta kantrybės ir 

ištvermės.
- Be abejo, Dvynys yra šiek tiek 

tinginys, kadangi ilgiau apsistoti ties 
vienu ir tuo pačiu dalyku, tikrinti 
save, nuobodu. O to, kas nuobodu, 
nemėgstu. Tokie darbai paprastai 
mane aplenkia. Dvyniui pritrūksta 
atkaklumo kruopščiai baigti pradėtus 
darbus. Bet jis niekada nelaikys ne-
baigto darbo savo klaida. Jis manys, 
kad taip ir turėjo būti, nes tai nėra 
svarbu. Dvynys visada įsitikinęs tuo, 
kad ką jis daro, daro teisingai. Jei ma-
nytų kitaip, jį užgraužtų sąžinė. O są-
žinės graužimo Dvynys nemėgsta.

- Dvyniai linkę ne kovoti su sun-
kumais, o nuo jų bėgti, atsiriboda-
mi nuo bet kokios atsakomybės.

- Sunkumus galima apeiti, palikti 
tiems, kurie juos mėgsta. Mano as-
meninis moto, kurio laikausi nuo pat 
vaikystės – Karlsono dėsnis – „Svar-
biausia nesijaudinti ir gerai maitintis“. 
Jis padeda susitaikyti su gyvenimo 
neišvengiamybėmis, visada žvelgti 
šiek tiek optimistiniu žvilgsniu į gy-
venimą. Tai yra naudinga jaunam ir 
senstančiam organizmui. 

- Kilniaširdis, didžiuojasi gerais 
poelgiais. 

- Pats negaliu įvertinti kilniaširdiš-
kumo, nes tai subjektyvu. Didžiuo-
tis savo poelgiais nebūna laiko. Jis, 
dar kažko nebaigęs ir nenusiskynęs 
vaisių, tą darbą palieka. Procesas 
Dvyniui yra malonesnis už rezulta-
tą, o pasididžiavimas dažniausiai yra 
siejamas su pasiektu rezultatu. Dvy-
niui tiesiog malonu būti procese. Jei 
rezultatas nespėjo ateiti – tiek to, mes 
jau einame kitur. Šiuo atveju Dvynio 
neišbaigtumas nekamuoja.

- Iš bet kokios padėties išeina nu-
galėtojas. 

-...bent jau taip jaučiasi. Kitiems gal 
atrodo, kad Dvynys pralošė, bet jis yra 
įsitikinęs, kad padarė viską, ką norėjo 
padaryti. Galbūt jis galėjo padaryti ir 
daugiau, bet nenorėjo. Ką padarė, tuo 
ir yra patenkintas. Apskritai žmogui 
jaustis patenkintu savimi, mano nuo-
mone, yra labai svarbus dalykas vidi-
nei darnai. Jei nuolat save grauži jaus-
damasis nepilnaverčiu, nesugebančiu 
kažką nuveikti, jei sau lūkesčių kartelę 
užkeli aukščiau nei realiai įstengi, save 
sugrauši anksčiau, nei dar galėtum 
kažką nuveikti. Pasitenkinimas savimi 
yra naudingas. Gal, iš šalies žiūrint, ir 
atrodo, kad nėra ko savimi būti paten-
kintam, tarsi galėjai daugiau, geriau, 
bet Dvyniui tiek užtenka, kad jis jaus-
tųsi laimingas.

Mano vaikai yra skirtingų Zodi-
ako ženklų. Deja, mano aplinkoje 
daugiau Dvynių nėra, mūsų šeimo-
je visi yra skirtingų Zodiako ženklų 

žmonės. Kiekvienas ženklas turi savo 
bruožą. Be abejo, optimizmas ir pasi-
tenkinimas tuo, ką turi, vaikams buvo 
skiepijamas nuo vaikystės. Mano vy-
resnėlis (Žuvys) siekia kuo daugiau, 
plaukia visur, kur yra rizika, o Jautis 
aria, tempia ir užsispyręs vis vien pa-
darys. 

- Greito mąstymo, turi daug 
draugų, mėgsta keliauti.

- Tokiam Dvyniui kaip aš, būdingas 
skubotas mąstymas. Kartais skubotai 
padarau išvadas. Iš esmės to Dvynys 
turėtų gailėtis, bet nesigaili, nes pa-
daro naujas išvadas. Jis net neskuba 
atsiprašyti už tai, kad padarė blogą 
išvadą. Tas greitas mąstymas susijęs 
ir su klaidomis. Todėl, bendraujant su 
Dvyniu, verta to paties jo paklausti 
kelis kartus ir iš tų kelių atsakymų pa-
daryti išvadą. Nes vienas atsakymas 
nebus patikimas. 

Šiais laikais „daug“ draugų yra 10 
ar 10 tūkstančių? Pavyzdžiui, „face-
booke“ laikausi per tam tikrą distan-
ciją  - turiu gal pusantro šimto draugų 
ir neįsileidžiu nerealiojoje erdvėje tų 
žmonių, su kuriais realioje erdvėje 
neturiu ryšių. Galų gale gatvėje susiti-
kęs galiu žmogaus nepažinti. Aš atvi-
ras bendrauti su bet kuriuo žmogumi. 
Gera katino Leopoldo taisyklė yra 
„Gyvenkime draugiškai“. Aš nenoriu 
su kažkuo pyktis dėl kažkokių prin-
cipų. Konfliktas neprideda malonu-
mo gyventi. Nesvarbu, kad konflikto 
metu apginsi savo tiesas. Dvynys turi 
kitus prioritetus. Tikiu, kad priešų ne-
turiu, nors jų gal ir yra. Noriu manyti, 
kad aš jų neturiu – man tai teikia ma-
lonumą, toks manymas apie save.

- Gyvenimas jam – iššūkis, var-
žybos. 

- Gyvenimas yra malonus procesas, 
koks ten iššūkis... Nereikia veržtis į 
aukštikalnes. Nemėgstu vadovaujan-
čių darbų, man tai nekelia pasitenki-
nimo. Nemėgstu būti atsakingas už 
žmones, kuriuos turiu įsodinti į tam 
tikrą rėmą. Man patinka procesas pa-
čiam kažką veikti, kažką padaryti. Ne 
padaryti, o daryti. Tai yra gyvenimo 
malonumas.

-Nepaisant to, kad prieš pasi-
rinkdamas žmoną turi daug mote-
rų, žmonai atiduos visą savo ener-
giją ir mintis. 

-Nebuvau iš tų, kuris turėjo daug 
moterų. Jaunystė buvo kitokia. Šioje 
vietoje nesu „dvyniškas“, nes neiš-
gyvenau tos audringos jaunystės, kad 
turėčiau aštuonias meiles ir iš jų rink-
čiausi vieną. Mes su žmona esame 
klasiokai, užaugome kartu, tai buvo 
kažkaip natūralu, nors draugauti pra-
dėjome nuo 11 klasės. Dabar jau 29 
metai, kai mes susituokę, užaugino-
me du sūnus. Man patinka daryti taip, 
kaip darau. 

- Jis prieraišus, gerai prisiderina 
prie partnerio charakterio, gerbia 
moteris ir negali joms įsakinėti.

- Esu tradicinių, gerų šeimos santy-
kių šalininkas. Nemėgstu bandymų, 
eksperimentų šeimoje. Esu konser-
vatyvokas, šeimoje nesu vėjavaikis. 
Tos vertybės man yra svarbios, tėvų 
pavyzdys vaikams – man labai svarbi 
vertybė, kurią norėjau perduoti savo 
vaikams ir kad mano vaikai ir užaugę 
matytų darną namuose. Tai padaryti 
pavyko. Šios klasikinės vertybės man 
teikia vidinį malonumą. 

4 detalės apie Tautvydą Kontrimavičių

Šeima...
Moteris ir trys jos vyrai. kol augo vaikai, pas mus buvo tokia pusiaus-

vyra: namuose buvo trys moterys ir trys vyrai. moterys – mama, katė ir 
kalė. Niekada neturėjome šuns, tik kalę. Štai ir pusiausvyra.

Vasara...
Atostogos nieko neveikiant. Nors trumpos, bet be jokios informacijos. 

Aš veikiu visus metus, o paatostogauti noriu nieko neveikdamas. Tas nie-
ko neveikimas gali būti tiesiog gulėjimas ant jūros kranto, klausantis ban-
gų ošimo. Tai – smegenų išvalymas. Nebemėgstu intensyvaus poilsio.

Automobilis...
Važiuojantis. Visiškai nesvarbu markė. Tai – tik priemonė nuvažiuoti.

Skaičius...
Į šitą schemą Dvynio neįkiši. Tai yra momento įspūdis. Vieną dieną bus 

vienas skaičius, kitą – kitas, trečią – trečias. Aš skaičiaus tiesiog neturiu.

Receptas.
Šis receptas dar iš vaikystės. Tai – šalta pomidorienė. Į dubenį pripjaustome 

saują svogūnų laiškų, pabarstome druska, patriname, kad jie šiek tiek išleistų 
sulčių, dedame šaukštą grietinės, du šaukštus pomidorų padažo ar kečupo, už-
pilame rūgščiu pienu, kefyru, įpilame šiek tiek vandens. Viską gerai išplakame 
ir valgome su sumuštiniais. Tai yra duona, šaltos mėsos gabaliukas ir šita sriu-
ba. Tai universalus vasaros patiekalas. Gaivu, labai greita ir skanu. 

Ir Anykščių A.Vienuolio vidurinėje mokykloje, ir Vilniaus uni-
versitete, kur Tautvydas Kontrimavičius studijavo žurnalistiką, 
iš jo buvo tikimasi išskirtinių pasiekimų. 
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Net ir rykštele pliaukštelėjęs tėtis
lieka sūnums autoritetu(Atkelta iš 1 p.)

Jau aštuoneri metai, kai nebeturiu 
tėčio (Juozapas Bukelis mirė sulau-
kęs aštuoniasdešimt trejų metų, pagal 
profesiją buvo finansininkas – red.
past.), tačiau prisiminimai apie jį – tik 
geriausi. Jis buvo itin reiklus, tvarkin-
gas, drausmingas ir darbštus žmogus. 
Mus su broliu (R. Bukelis turi metais 
vyresnį brolį Henriką, kuris taip pat 
dirba gydytoju – red.past.) išmokė ne 
tik visų ūkio darbų, bet netgi valgyt 

Labai džiaugiuosi, kad vis dar turiu 
ir tėtį, ir mamą. Tėtis šiemet atšven-
tė garbingą aštuoniasdešimties metų 
jubiliejų, tad jam Tėvo dienos proga 
linkėčiau sveikatos... Manau, kad 
daugeliui vyrų tėtis būna pirmuoju 
autoritetu gyvenime, bent jau man 
taip buvo. 

Per gyvenimą sutikau visokiausių 
žmonių, kuriuos itin gerbiu ir vertinu, 
bet tėtį autoritetu laikau iki šiol. Pir-

Tėtis – autoritetas visam gyvenimui 
Alvydas GERVINSKAS, Anykščių rajono tarybos narys, UAB 

„Anykščių komunalinis ūkis“ projektų vadovas, atsakingas už 
daugiabučių renovaciją.

masis žodis, ateinantis į galvą, kuriuo 
galėčiau apibūdinti savo tėtį, – tole-
rantiškas žmogus. Tokį jį prisimenu 
nuo vaikystės. Užaugau neragavęs 
„beržinės košės“, užtekdavo jo žo-
džio, pamokymo ar pavyzdžio. Tėtis 
dirbo Ukmergės MSV, užėmė vado-
vaujančias pareigas, pats būdamas 
paauglys pas jį dirbau – taigi mačiau 
tėtį ir darbe, ir namuose. Darbe jis bū-
davo reiklus, atsakingas, o namuose, 

- nors šeimos rūpesčius, pareigas da-
lijosi su mama, - vis dėlto paskutinis 
žodis būdavo mamos...

Sunku kalbėti apie save kaip tėtį 
– tai geriausiai padarytų mano vai-
kai. Bet jeigu galėčiau atsukti laiką 
atgal, pakeisčiau viena – būčiau 
skyręs jiems daug daugiau dėme-
sio. Aišku, stengdavausi rasti laiko 
ir vakarinei pasakai, ir vaikiškiems 
rūpestėliams išklausyti, bet vis atro-
do, kad per mažai. Užaugus vaikams 
(A.Gervinskas su žmona Aušra turi 
trisdešimtmetę dukrą Liną bei trejais 
metais jaunesnį sūnų Aurimą – red.
past.), išėjus jiems iš namų ryšys 
su jais nenutrūko, bendraujam labai 

artimai. Jeigu anksčiau tik vaikai 
klausdavo mūsų patarimų, tai dabar 
ratas apsisuko, ir neretai mes klau-
siame jų, jaunų žmonių, nuomonės. 
Dukra yra psichologė, tad dažnai 
padeda sudėlioti visus taškus ant „i“, 
su sūnumi konsultuojuosi informa-
cinių technologijų klausimais... Ne-
manau, kad vaikai „vardan šventos 
ramybės ir sveikų nervų“ nuo mūsų 
slepia savo rūpesčius, tikiu, kad apie 
jų problemas, taip pat kaip ir jie apie 
mūsų, vis dėlto žinome... Ar „ber-
žinės košės“ neragavęs tėvas „vai-
šino“ ja savo vaikus? Gal ir buvo 
koks kartas, bet savo vaikams fizinių 
bausmių tikrai netaikiau...

Anūkams laiko „mistiškai“ atsiranda
Rimondas BUKELIS, gydytojas, Troškūnų palaikomojo gydy-

mo ir slaugos ligoninės vyriausiasis gydytojas.

ruošti išmokau iš tėčio. Tėvai darbus, 
pareigas buvo pasiskirstę – tėtis buvo 
atsakingas už vaikų auklėjimą, mamai 
– buities, ruošos darbai. Esu gavęs ir 
rykštele, bet to tikrai buvau nusipel-
nęs, padūkęs vaikas buvau, beje, toks 
ir likau (Paklaustas, ar rykštelę dabar 
jau žmona paima, R. Bukelis juoka-
vo, kad su amžium proto ir išminties 
įgyji, tad kai ką ir nuslėpti jau pavyks-
ta – red.past.)... 

Galvoju, kad savo dukroms buvau 
toks, koks buvo mano tėtis man (R. 
Bukelis su žmona Laima užaugino dvi 
dukras, trisdešimt ketverių Dovilę ir 
dvejais metais jaunesnę Indrę, abi jau 
sukūrusios šeimas, gyvena Klaipėdoje 
– red.past.). Buvau ir griežtas, ir rei-
klus tėtis, aišku, laiko dukroms tikrai 
buvo galima skirti daugiau, juk tėvų 
dėmesio vaikams kažin ar kada padau-
ginsi... Tačiau džiaugiuosi, kad išliko 
artimas, atviras santykis – žinau ir apie 
dukrų rūpesčius, ir apie džiaugsmus, ir 
patarimo vis dar manęs klausia... 

Beje, esu „trigubas“ senelis – tu-
riu tris anūkus – septynerių Daną 
bei ketverių Luką ir dar metukų ne-

turinčią Urtę. Ir nors dukros gyvena 
pakankamai toli, bet susitinkam gana 
dažnai – tai mes su žmona į Klaipė-
dą nuvažiuojam, tai jos lekia namo... 
Vis dėlto, matyt, senelis esu geresnis 
negu buvau tėtis. Bent jau dukros tai 
pastebi ir per dantį patraukia, kad 
va mums tai ir to, ir ano neleidai, o 
anūkams daug daugiau galima... Ir 
laiko iš kažkur atsiranda... Su vyriau-
siuoju anūku Danuku ne tik žaidimus 
žaidžia, seku savo tėvo pavyzdžiu ir 
jau nuo mažens mokau dirbti – kartu 
ir žolę pjaunam, renkam ją, tvarkom 
aplinką. Tačiau smagiausia, kad ne tik 
aš jų pasiilgstu, jaučiu, kad ir berniu-
kams senelio reikia...

Tėčio netekau būdamas tris-
dešimties, taigi jau dvidešimt 
penkeri metai, kai jo nebėra... Jį 
prisimenu kaip stiprų, vyrišką, vi-
sus darbus mokantį dirbti žmogų. 
Jis buvo tremtinys, ištvėrė Sibiro 
vargus, tačiau nepaisant tokių su-
krėtimų jis buvo be galo linksmas 
žmogus. Grojo įvairiais muzikos 
instrumentais, kartu su mama 
dalyvavo kolūkio ansamblio 
veikloje. Tėtis nebuvo griežtas, 
tikrai yra buvę metų, kai mano 
pažymių knygelės net nebuvo 
atsivertęs. Mokiausi aš gerai, bet 
jutau ir jo pasitikėjimą manimi, 
iš tikrųjų turėjau labai liberalų, 
bendruomenišką, socialiai akty-
vų tėtį. Prisimenu, kaip su ma-
nimi, gal kokiu ketvirtoku, tėtis 
rimtai kalbėjosi apie politiką. 

Politikoje meras „dalyvavo“ nuo vaikystės
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras.

Sakydavo, kokie ir vėl neteisingi 
rinkimai įvykę, kad rinktasi tik iš 
vieno žmogaus, nors du komu-
nistai būtų kandidatavę - sampro-
taudavo tėtis... 

Pirmasis mūsų sūnus Andrius 
(jam trisdešimt vieneri, dirba gy-
dytoju Vilniuje – red.past.) gimė, 
kai man buvo dvidešimt ketveri. 
Tikriausiai net nesusimąsčiau, 
kas yra tėvystė, ką reiškia būti 
tėvu, tiesiog kitaip tada auklėjom 
ir auginom vaikus – eini ryte į 
darbą, nuvedi vaiką į darželį, va-
kare pasiimi... Po penkerių metų 
gimė sūnus Mantas, dabar dirban-
tis vienoje didžiausių Lietuvos 
statybos bendrovių inžinieriumi, 
dar po dvejų metų susilaukėme 
jaunėlio Mariaus, šiemet Lydso 
(Anglija) universitete baigusio 

sporto mediciną... Tiesiog per 
daug negalvodami kaip mokėjom 
vaikus, taip ir užauginom. Aš 
daug dirbau, tad laiko jiems ti-
krai mažai skirdavau, tačiau kiek 
įmanoma stengdavausi žinoti ir 
apie jų pažymius, ir apie elgesį 
mokykloje, ir apie jų rūpesčius. 
Vyriausias sūnus Andrius jau 
pats yra tėtis, turi beveik dvejų 
metukų sūnų Tadą. Žiūrėdamas, 
kaip jie su žmona auklėja mažylį, 
matau, koks yra skirtumas tarp jų 
auklėjimo ir mūsų, kiek dėmesio 
jie skiria mažyliui... Tadukas la-
bai komunikabilus, judrus vai-
kas, dabar, matyt, toks amžiaus 
tarpsnis, kai viską jam reikia da-
ryti pačiam. Geria iš puoduko, o 
paskui ima ir pila, kas liko, ant 
žemės – sako, kad lyja... Aišku, 

jam gražu, matyt... Bet mama 
duoda skudurėlį ir liepia išva-
lyti, jis pavalo šiek tiek ir gana, 
liepia mama užbaigti iki galo, ir 
ką - dirba vaikas. Matau, kad jį 
moko, jog kiekvieną darbą reikia 
užbaigti iki galo. Matau tam tikrą 
tęstinumą – mano tėtis buvo libe-
ralus, aš pats toks buvau, o dabar 
štai jau žiūriu į sūnų – ugdymo 
metodai skiriasi, bet matau, kad 
taip auginamos asmenybės. 

Tėvo dienos proga dar tik būsi-
miems tėvams linkiu per daug ne-
delsti, nelaukti 40 metų ir patirti 
tėvystės džiaugsmą. Juk smagu 
ne tik anūkų, bet ir proanūkių 
būtų sulaukti... Dabartinėje vi-
suomenėje labai daug vartotojiš-
kumo, moralinės vertybės, šeima, 
artimieji tarsi nueina į antrą pla-
ną, tad linkėčiau, kad to būtų kuo 
mažiau, kad tėvai savo vaikams 
sugebėtų įdiegti svarbiausias 
vertybes, ir... kad išlaikytų juos 

Lietuvoje. Išvažiuot studijuot ar 
trumpam padirbti į užsienį – ge-
rai, bet labai svarbu, kad tie jau-
ni žmonės norėtų sugrįžti atgal į 
Lietuvą. O esamiems tėvams lin-
kiu vienintelio dalyko – niekada 
nenusivilti savo vaikais. Saviš-
kiais aš kol kas labai patenkintas, 
matyt, esu laimingas tėtis. 

Netektys išmoko mylėti šiandien
Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono tarybos narys, UAB „Anykš-

čių vandenys“ juristas.
Jau dveji metai, kai tėtis (Juo-

zas Liogė – red.past.) iškeliavęs 
Anapilin... Koks jis buvo? Visada 
laukiantis ir visada rasdavęs patei-
sinimų, kodėl neatvažiavau, neap-
lankiau... Vis dar graudinuosi apie 
jį kalbėdamas... Dar per mažai lai-
ko praėjo, kad galėčiau jį prisimin-
ti be graudulio. Tik patyręs netektį 
suvoki, kad jokių pateisinimų būti 
negali – tėvai yra svarbiausi. Ana-
pilin palydėjęs tėtį, išmokau dvi 
pamokas, tiksliau ne išmokau, o 
savo kailiu supratau, ką reiškia po-

sakiai „svetimo skausmo nebūna“ 
ir „iš svetimų klaidų nepasimoky-
si“. Dabar jau stengiuosi mokytis 
iš savo klaidų – mamai paskambi-
nu, aplankau kasdien. Bet man la-
bai apmaudu, kad suvoktas klaidas 
kartais būna per vėlu taisyti.

Tėtis buvo ypatingai bendruo-
meniškas žmogus, rūpinosi ne tik 
savo aplinka, bet ir kaimynų, arti-
mųjų gerove. Jam buvo ne tas pats, 
kaip gyvena šalia esantis... Ypač 
buvo nepakantus neteisybei... Kal-
bėdamas apie jį suprantu, kad ne 

vienos tų savybių, kurias vardiju, 
man trūksta...

Vaikystėje tėtis buvo griežtas - ir 
pabardavo, ir į kailį kaip dauguma 
berniukų gaudavau, bet nepaisant 
to man norėjosi būti su juo. Nors 
gal tik vaikui atrodė, kad jis buvo 
griežtas... Suaugęs į tai žiūri jau 
kitaip. Vaikystėje jis man buvo tik 
tėtis, o suaugęs į jį žiūrėjau jau ir 
kaip į draugą.

Koks aš tėtis? Manau, kad ge-
ras... (A.Liogė su žmona užaugino 
dvi dukras – trisdešimt dvejų Gretę 
ir porą metų jaunesnę Miglę – red.
past.). Dukros praktiškai kiekvieną 
savaitgalį praleidžia su mumis. Bet 
esu tikras, kad namų traukos cen-
tras esu ne aš, o žmona. Ir didžioji 

draugė, ir paslapčių klausytoja yra 
mama. Tai, kad joms gera namuo-
se, tikrai ne mano nuopelnas, visus 
laurus atiduodu žmonai... Kodėl? 
Juk mergaitėms svarbiausia yra 
mama... Esu praleidęs tik vieną 
rugsėjo 1-ąją, nes buvau išvykęs, 
į klasės susirinkimus eidavau aš. 
Bet kas čia keisto...?

Beje, aš ne tik tėtis, bet jau ir 
senelis. Mažosios dukros Miglės 
sūneliui Kristupui eina antri me-
tukai... Puikūs draugai esam. Kal-
bant apie anūkus, žinau labai gerai 
posakį: „Mylėkit anūkus, nes jie at-
keršys jūsų vaikams“. Ką veikiam 
kartu? Mėgstamiausiais mūsų už-
sėmimas – futbolas. Gal esam kiek 
netradicinė komanda – aš, Kristu-

pas ir niufaundlendų veislės šuo 
Nardas, - bet visi trys „kaifuojam“ 
nuo tokios veiklos...
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Premjera. Padūkėliai mar-
supilamiai. 
9.25 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Brolių Grimų pasakos. 
11.15 Olimpinė diena 2015.  
11.25 Premjera. Lietuva - 
Europos nugalėtoja.  
12.05 Olimpinė diena 2015.  
12.15 Mūsų širdys - Londone.  
13.05 Olimpinė diena 2015.  
13.15 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas.  
14.10 Olimpinė diena 2015. 
14.20 Kita svajonių komanda.  
15.50 Olimpinė diena 2015.  
16.00 Žinios.  
16.15 Tikri vyrai.  
17.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
17.35 Muzikinis projektas 
„Dainų daina”.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Premjera. Nuodėmės 
užkalbėjimas. N-14. 
23.35 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
0.35 Kita svajonių komanda.  
2.10 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
4.00 Mūsų miesteliai. Krinčinas. 

I dalis.  
4.45 Pasaulio panorama.  
5.15 Savaitė.  
5.40 Klausimėlis.lt.

  
6.30 “Pinkis, Elmira ir Makaulė”.  
6.55 “Mano draugė beždžio-
nėlė”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Padaužos kelyje. 
12.05 Šuo vampyras. 
13.55 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas. N-7.  
15.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
16.30 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 Teleloto.  
20.10 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS 
Laukiniai šernai. N-7.  
22.15 Statyk už mėgstamiau-
sią. N14.  
0.05 Rikis Bobis. Greičiausio 
kvailio legenda. N-7.  
2.10 Žalioji širšė. N-7

6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Nepaprasti daiktai.  
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Paršelio filmas.  
12.00 Napoleonas.  
13.40 Gyvenimo bangos. N-7.  

16.25 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Operacija Y ir kiti Šuriko 
nuotykiai. N-7.  
21.40 Neįmanoma misija 3. 
N-7.  
0.10 Kietas riešutėlis. N-14.  
2.40 Neatrastasis. N-7. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 FAILAI X. Drakula. Tikroji 
vampyro istorija. N-7.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Žuvys monstrai”. N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7. 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis” N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Keturios įsimy-
lėjusios moterys. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.10 Sunkūs pinigai. N14.  
1.05 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  

  
6.20 “Didingasis amžius”. N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45  “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
10.30 “Tai bent žvėrynėlis!”  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  

12.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.  
12.30 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.  
17.25 “Nustebink mane” 
18.40 “Kas aprengs nuotaką?”  
19.50 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. Saulė ir 
audra N-7.  
22.50 Baimės sala. N14.  
0.35 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7.

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.30 ORA ET LABORA. 
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros akademija. 
Ilja Laursas.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Romeo ir Džiuljeta. 
Sergejus Prokofjevas. Baletas 
“Romeo ir Džiuljeta”.  
16.00 “Varpų” vakaras.  
17.15 Jūsų studija.  
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Skiriama tėčiui.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE.  

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Gera muzika gyvai. 
“Forabandit”.  
0.10 Džiazo muzikos vakaras.

 
6.00 Apie žūklę (k). 
6.25 Sveikatos ABC televitrina.  
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
18.00 24 valandos (k). N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
21.00 “Pasaulio ugnikalniai”.  
22.00 “Patobulinti automobiliai.  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.10 Nuo... Iki... (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Arčiau mūsų (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.15 Iš peties. N-7.  

16.15 Herojus. N-7.  
17.15 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Paskutinis legionas. N-7.  
21.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Kanados 
prizo lenktynės.  
23.10 Vikingai. N-14.  
0.10 Dingęs be žinios. N-14.  
1.05 Džo. N-14.  
2.00 Pelikanas 1. N-7. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.25 Siurprizas Tėčiui.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija. 
12.15 “Išgyventi Afrikoje”.  
12.45 Siurprizas Tėčiui.  
12.50 “Klounas”. N-7. 
13.50 Siurprizas Tėčiui.  
12.55 “Klounas”. N-7. 
14.55 Siurprizas Tėčiui.  
15.00 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
16.55 Siurprizas Tėčiui.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2. 
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. N-14. 
23.30 Premjera. “REC 4. 
Apokalipsė”. S. 
1.40 “24/7”.  
2.25 “Daktaras Monro”. N-14.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Pasaulio dokumentika.  
12.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2007 m.  
13.00 Pasaulio panorama. 
Ved. Karolis Kaupinis. HD 
(kart.). 
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsė. Hitleris. 
0.25 Tikri vyrai.  
1.10 Didysis Gregas 4. N-7.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.50 Teisė žinoti.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Paskutinis veiksmo filmų 
herojus”. N-7.  
11.20 “La troškinys”. 
13.30 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Palikimas”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Nuomininkės”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Septyni”. N14.  
0.40 “Visa menanti”. N-7.  
1.35 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.30 “Grubus žaidimas”. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 Operacija Y ir kiti Šuriko 
nuotykiai N-7.  
12.55 Nuotykių metas.N-7.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Pamilk pabaisą. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Meilės priesaika. N-7.  
0.40 Daktaras Hausas. N-14.  
1.30 CSI kriminalistai. N-14.  
2.30 Gražuolė ir pabaisa.N-7.  

3.15 Las Vegasas.  N-14.  
4.05 Nepaprasti daiktai.  

  
06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
8.00 “Mistinės istorijos”.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Hidalgas. N-7.  
0.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Nepageidaujami genai. 
N-7.  
23.05 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Brolių Grimų pasakos.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos.  
12.45 Skiriama tėčiui.  
13.15 Kultūra +.  
13.40 ORA ET LABORA.  
14.10 Gera muzika gyvai.  
15.20 Brydė.  
15.50 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.30 Triumfo arka.  
19.30 Pasimatuok profesiją.  
20.10 Mokslo sriuba.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Šoblės kino klu-
bas pristato. Premjera. 
Trumpametražių šokio filmų 
programa “ANT”. 

21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Kontraktas su neūžau-
ga. 
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk!.  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 Autopilotas (k). 
10.30 Pasaulis X. N-7.  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Ne vienas kelyje (k).  
15.55 Statyk! (k).  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Universitetai.tv . 
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Porininkai. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Tėtušiai. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Be stabdžių. N-7.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Prisikėlęs iš pragaro 
7. S.  
0.50 CSI Majamis. N-7.  
1.40 Naša Raša.  N-14.  

7.30 Vantos lapas.  
8.00 Girių takais.  
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Patriotai. N-7. 
12.00 “24/7”.  
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”.. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.15 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.05 “Genijai iš prigimties”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7. 
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
12.00 Apokalipsė. Hitleris 
(kart.). 
13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.45 Klausimėlis.lt. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Šlovės dienos.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Gaivalas internete. 
N-7.  
1.00 Didysis Gregas 3. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Emigrantai.  
4.45 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2007 m.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Laukiniai šernai”. N-7.  

10.55 “Padaužos kelyje”. 
13.05 “Džonis Testas”.  
13.30 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Guodėja”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Naivus mokytojas”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Miesto teisingumas”. N14.  
0.10 “Visa menanti” N-7.  
1.05 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.00 “Grubus žaidimas”. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.   
14.30 Mažoji nuotaka N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Ta proga!. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Everli. N-14.  
0.20 Daktaras Hausas. N-14.  
1.25 CSI kriminalistai. N-14.  
2.15 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
3.05 Las Vegasas. N-14.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Bernvakaris Las 
Vegase. N14.  
23.20 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “Mano puikioji auklė”. 

11.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “”Velvet””. N-7.  
22.30 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.30 “Mentalistas”. N-7.  
0.25 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.15 Lietuvių dokumentika.  
14.15 “Varpų” vakaras.  
15.30 Jūsų studija.  
15.50 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Pasaulio dokumentika. 
Nepatikėtum, kad čia galima 
gyventi. 
19.20 Prisiminkime.  
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 

20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 ARTi. Apie stiklą ir 
stiklo menininkus.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Nuodėmės užkalbėji-
mas. Jurgos Ivanauskaitės 
romanų “Ragana ir lietus”, 
“Placebas” bei “Sapnų 
nublokšti” motyvais.. N-14. 
(kart.). 
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.50 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.00 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Šefas rekomenduoja.  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Tėtušiai. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 127 valandos. N-14.  
23.20 Patriotas. N-14.  
1.05 CSI Majamis. N-7.  
1.55 Naša Raša.  N-14.  
 

 
7.00 Reporteris.  
7.55 Nuoga tiesa.. N-7. 
8.55 “Albanas”. N-7. 
10.00 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1””. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”.. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.20 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.05 “Genijai iš prigimties”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7. 
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
12.00 Specialus tyrimas. 
(kart.). 
12.45 Emigrantai.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Putino metodai. 
22.25 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Gaivalas internete. 
N-14.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Gyvenimas.  
4.50 Stilius.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra kaip yra. N-7.  

12.15 Nuo...Iki....  
13.05 “Džonis Testas”.  
13.30 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. “Ta 
pati moteris”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Sunkus pasirinkimas”.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Derybininkas”. N14.  
1.00 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.55 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.  
14.30 Mažoji nuotaka N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Griūk iš juoko. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Nutildyti šauklį.N-14.  
0.50 Daktaras Hausas. N-14.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

2.35 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.30 Meilė ir kiti narkotikai. 
N14.  
23.45 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.45 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “ Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Gelbėtojas. N14.  
23.50 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.. 

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Teatras.  
13.20 Sergejus Prokofjevas. 
Baletas “Romeo ir Džiuljeta”.  
15.50 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pabūkime kartu.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  

22.30 Elito kinas. Važiuok. 
N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama.  
1.45 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kastlas N-7.  
18.55 2016 m. Europos 
vyrų rankinio čempionato 
atrankos rungtynės. Lietuva 
- Danija. Tiesioginė trans-
liacija.  
20.40 Tėtušiai. N-7.  
21.10 Naša Raša. N-14.  
21.40 Operacija 

“Džeronimo”. Būrys, nukovęs 
Osamą bin Ladeną. N-14.  
23.40 Pirmūnai. N-14.  
1.15 Naša Raša. N-14.  

 
7.25 Reporteris.  
7.55 Patriotai. N-7. 
8.55 “Albanas”. N-7. 
10.00 “Kai jos nelauki...”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”” . N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”.. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.20 “Miestelio patruliai”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7. 
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
12.00 Gyvenimas.  
12.45 Giminės po 20 metų.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Valkirija. N-7.  
23.30 Vakaro žinios.  
23.50 Falkonas. N-7.  
1.20 Didysis Gregas 4. N-7.  
2.10 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Pinigų karta.  
5.10 Tikri vyrai.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra kaip yra. N-7.  
12.15 Nuo...Iki....  
13.05 “Džonis Testas”.  
13.30 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  

17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Adelės sindromas”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Susigrąžinta meilė”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Desperado”. N-7.  
0.20 “Visa menanti” (24) 
(Unforgettable II). N-7.  
1.15 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.10 Sveikatos ABC televi-
trina (k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.  
14.30 Mažoji nuotaka N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Aplink pasaulį su 
žvaigžde. N-7.  
21.00 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Smogiamoji jėga. 
N-14.  
0.20 Daktaras Hausas. N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.15 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  

6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Patrulis. N-7.  
21.30 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!  
23.00 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.00 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
0.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 

(k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės II. Smaugiko 
miškelis. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14. 

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Linija, spalva, forma.  
13.15 ARTi. Apie stiklą ir 
stiklo menininkus.  
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.15 Muzika gyvai. Rusų 
romantizmas 
15.55 ...formatas. Poetas 
Benediktas Januševičius.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.45 Premjera. 
Koncertuojanti Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. Žinių viktorina.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 

20.42 Aviukas Šonas. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Dviese sūpuoklėse.  
23.45 Jūsų studija.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k). 
14.10 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Mes pačios (k).  
16.20 Nuo... Iki... (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kastlas N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  

21.30 Ypatingas būrys. N-14.  
23.50 Svynis.  N-14.  

 
7.25 Reporteris.  
7.55 Sąmokslo teorija. N-7. 
8.55 “Albanas”. N-7. 
10.00 “Kai jos nelauki...”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”” . N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės!.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
00.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”.. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.20 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
6.05 “Genijai iš prigimties”.  

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7. 
11.05 Falkonas. N-7.  
12.40 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. 
N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.30 Forsaitų saga. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Žiedinių lenktynių 
trasoje. N-14.  
0.10 Auksinis balsas.  
1.10 Didysis Gregas 4. N-7.  
2.00 Tikri vyrai.  
2.45 Specialus tyrimas.  
3.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.25 Duokim garo!  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra kaip yra. N-7.  
11.10 Valanda su Rūta.  
13.05 “Džonis Testas”.  

13.30 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.55 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 “Nacionalinis saugu-
mas”. N-7.  
21.15 “Itališkas apiplėši-
mas”. N-7.  
23.30 “Vis dar žinau, ką 
veikei aną vasarą”. N14.  
1.30 “Desperado”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Madagaskaro pin-
gvinai.  
13.30 Simpsonai.   
14.30 Mažoji nuotaka N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas 2.  
21.15 Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas. N-7.  
23.50 Paranormalūs reiški-
niai 3. S.  
1.20 Nusikaltėlių gyveni-
mas. N-14.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.25 Medžioklės sezonas 

atidarytas 2! 
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Logano karas. 
Susaistytas garbės. N14.  
23.20 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
1.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  

16.40 “PREMJERA Mano 
gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. 
Vaiduokliai. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Liono 
gauja. N14.  
0.55 “Mentalistas”. N-7.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos.  
13.15 Visu garsu.  
14.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Trumpametražių 
šokio filmų programa “ANT”.  
14.30 Džiazo muzikos va-
karas.  
15.45 ...formatas. Poetas 
Antanas. A. Jonynas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d.  
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Benai, plaukiam į 
Nidą 2012.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
20.50 Pasaulio dokumenti-
ka. Į gamtą. 
21.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
22.20 Geofaktorius. 

22.30 Premjera. Tokie nuos-
tabūs žmonės. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7.  
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
12.00 24 valandos (k). N-7.  
13.10 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Arčiau mūsų (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. 
N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kastlas N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  

20.30 Europos žaidy-
nės 2015. Atidarymas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku. 
23.00 Agora. N-14.  
1.25 Patriotas. N-14.  

 
7.25 Reporteris.  
7.55 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
8.55 “Albanas”. N-7. 
10.00 “Kai jos nelauki...”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.20 “Viskas apie gyvū-
nus”..  
18.00 Reporteris.  
18.25 “Kobra 12”. N-7. 
19.25 Spąstai tėčiui.  
20.50 Pasaulis X. “Kodėl 
gedulas trunka vienerius 
metus?”. N-7. 
21.50 “Amerikos nindzė”. 
N-14. 
0.10 “Mūsų brolis - idiotas”. 
S. 
1.50 “Kobra 12”. N-7. 
2.35 “Amerikos nindzė”. 
N-14. 
4.15 “Mūsų brolis - idiotas”. 
S. 
5.30 Spąstai tėčiui.  
6.35 “Genijai iš prigimties”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Emigrantai.  
6.55 Gyvenimas.  
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Tadas Blinda. 1972 
m. 1 s. 
10.45 Klausimėlis.lt. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pasaulis gyvūnų 
akimis. 
12.50 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2008 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 “Žuvėdra” išskrenda - 
legenda lieka.  
23.15 Būk kietas.. N-7.  
1.15 Evelina Sašenko atlieka 
Edith Piaf dainas.  
2.20 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
4.05 Klausimėlis.lt.  
4.20 Stilius.  

5.10 Bėdų turgus.  

6.30 “Pinkis, Elmira ir 
Makaulė”.  
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 Startas.  
9.35 “Mauglis. Paskutinė 
Akelos medžioklė”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Astro vaikis”. 
11.45 “Tigrų komanda”. 
13.30 “Odisėjas ir Ūkanų 
sala”. N-7.  
15.50 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS. 
PREMJERA “Asteriksas. 
Dievų žemė”. 
20.45 “Bėgimas džiunglėse”. 
N-7.  
22.50 “Patikima apsauga”. 
N-7.  
0.35 “Itališkas apiplėšimas”. 
N-7. 

6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Svajonių ūkis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Sofija I. Plaukiojantys 

rūmai.  
11.00 Diagnozė. viltis 2015, 
medicinos laida. N-7.  
11.30 Turte ir skurde. N-7.  
13.55 Gyvenimo ban-
gos. N-7.  
16.25 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Guliverio kelionės. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.  
20.50 Ir velnias dėvi Prada. 
N-7.  
23.05 Pats šokiausias filmas.  
N-7.  
0.45 Šokoladas. N-7. 

  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Portugalijoje.  
12.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
12.30 Statyk!.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Mano mylimiausia 
ragana”. N-7.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 “Muzikinė kaukė. 
Ukraina”.  
21.45 MANO HEROJUS 
Specialusis būrys. N14.  
23.25 AŠTRUS KINAS 
Požemių gyventojai. S.  

1.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7. 

  
6.20 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45  “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
10.30 “Tai bent žvėrynėlis!”  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
12.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.  
12.30 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”. 
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.
16.50 “Akloji”.  
18.00 “PREMJERA Tabatos 
salonas.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 Nemarus kinas. 
Septintosios kuopos suradi-
mas. N-7.  
22.45 Striptizas. N14.  
1.00 “Atpildas”. N-7.  

 Kultūros 
8.05 Į gamtą. (kart.). 
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profesiją.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akademi-
ja. Ilja Laursas.  
13.00 Mes - pasaulis. Filmas-
koncertas “Pamestas vaikas”. 

1 d. 
14.15 Pinigų karta.  
15.00 Lietuvių dokumentika. 
Įspaudas.  
16.00 Kompozitoriaus Felikso 
Bajoro 80-mečiui.  
17.20 Prisiminkime. J. 
Grušas.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai. 
Kamerinės muzikos koncer-
tas “Romantinės muzikos 
pakerėti”. 19.45 Romualdas 
Granauskas. Duburys.  
21.45 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Žiedinių lenktynių 
trasoje. 

  
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2. N-7.  
19.10 Dviračio šou (k).  
21.00 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”.  
22.00 “Patobulinti automo-
biliai”.  
23.00 Yra kaip yra (k). N-7.  
2.30 24 valandos (k). N-7.  
4.50 Pagalbos skambutis (k). 

N-7.  
5.25 Nuo... Iki... (k). 

 
8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys - 
graikų-romėnų imtynės, mo-
terų triatlonas, kalnų dviračių 
sportas, sinchroninis plauki-
mas. Tiesioginė transliacija 
iš Baku.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 24 valandos. N-14.  
23.00 Pastorius su kulkosvai-
džiu. N-14.  
1.30 Ypatingas būrys. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
14.00 “Pasiklydę meilėje”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios.  
17.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Merfio dėsnis”. N-7. 
23.50 “Pelenai”. S. 
1.55 “Merfio dėsnis”. N-7. 
3.35 “Pelenai”. S.

6 mėn.
EUR LT

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 36.00 124.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 30.00 103.56
„Anykšta“ šeštadieniais 24.00 82.86
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 25.00 86.32
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 20.00 69.06
„Anykšta“ šeštadieniais 16.00 55.24
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

17.38 60.00
3 numeriai

EUR LT

„Aukštaitiškas formatas“ 3.47 11.97

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, 
užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 

6 mėnesių laikotarpiui.

Užsisakykite 
II - ajam pusmečiui

 „Anykšta“

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus 

Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.

Darbo pobūdis:
- Optimalių autotransporto 
maršrutų parinkimas; 
- Transporto judėjimo 
stebėjimas ir kontrolė;
- Informacijos perdavimas 
vairuotojams, klientams.

Reikalavimai:
- Analitiškumas, greita re-

akcija, savarankiškumas;
- Kompiuterinis raštingu-

mas;
- Gebėjimas koncentruotis 

ir dirbti sistemingai.

CV Siųsti:
El.paštu: info@agrenta.lt
Informacija telefonu: 
(8-686) 23411.

Reikalingas REISŲ KOORDINATORIUS (-Ė)

Siūlo darbą
Reikalingas žmogus nuolatinei se-

nelių priežiūrai Kurklių miestelyje.
Tel. (8-652) 64955.

Įmonei reikalingas ekskavatorinin-
kas. Darbo užmokestis pagal susita-
rimą.

Tel.: (8-686) 32101, (8-614) 91661.

Reikalingi fermos darbininkai dirb-
ti prie galvijų ir žirgų Raguvėlėje. 
Galimas apgyvendinimas.

Tel. (8-626) 21808.

Reikalingi braškių skynėjai Kavarsko 
sen.

Tel. (8-678) 50078.

Siūlo darbą grybų ir uogų supirkė-
jams.

Tel. (8- 678) 79650.

AB PST fil. „Betonas“ - mūrinin-
kams, betonuotojams, fasadų šiltin-
tojams. Pirmenybė teikiama briga-
doms. Darbas Vilniuje. 

Tel. (8-611) 21668, Tinklų g.7, 
Panevėžys.

Vairuotojui darbą su autovežiu. 
Moka už darbo dieną po 100 Eur. 
Būtina 1 metų patirtis. 

Tel.: (8-685) 14225, (8-685) 14570.

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 
vadybininkui  ir  

žurnalistui
(būtinas aukštasis išsilavinimas)
CV siusti: grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8-687) 25892.
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Padalino 13 tūkstančių eurų 

Anykščių rajono Smulkaus ir vi-
dutinio verslo skatinimo programos 
lėšas – 13 tūkst. 33 eurus – paskirstė 
savivaldybės administracijos direk-
torės Venetos Veršulytės iš valdinin-
kų sudaryta komisija. Kaip komisija 
pinigus padalino, taip savo įsakymu 
juos išmokėti direktorė ir nurodė.   

1 700 eurų gavo MB „Traukos 
slėnis“, 1 263 eurus – Romos Ribo-
kienės individuali įmonė, 1 480 eurų 
– UAB „Anykščių geodezija“, 890 
eurų - UAB „Pilnatvė“, 1 860 eurų 
MB „Pramogų ir paslaugų grupė“, 
2 380 eurų – UAB „Bugiris“, 1 860 
eurų – UAB „Deivana“, 640 eurų – 
UAB „Biomaistas“, 960 eurų – UAB 
„2D Pack“. 

Paskutinių trijų įmonių – UAB 
„Deivana“, UAB „Biomaistas“ ir 
UAB „2D Pack“ savininkas arba 
bendrasavininkis yra Deividas Dilys. 
UAB „Bugiris“ likus kelioms die-
noms iki projektų pateikimo termino 
pabaigos įregistravo buvusi mero pa-
tarėja Jūratė Bugailiškienė, MB „Pra-
mogų ir paslaugų grupė“ direktore 
yra Anykščių baseino vadovė Sonata 
Veršelienė, muiliukus gaminančios  
UAB „Pilnatvė“ vadovė Renata Pa-
ramonova per savivaldos rinkimus 
buvo valdžią gavusių liberalų stebė-
toja... UAB „2D Pack“ bendrasavi-
ninkis Domantas Makauskas buvo li-
beralų sąjūdžio kandidatų į Anykščių 
rajono Tarybą sąraše. 

Romos Ribokienės individualios 
įmonės savininkės R.Ribokienės pa-
vardę „Google“ meta retai – tik kaip 
Troškūnų kavinės-baro savininkės.

Etatiniai paramos gavėjai

Peržvelgus, kaip ankstesniais me-
tais buvo skirstomos Anykščių rajono 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatini-
mo programos lėšos, panašu, kad for-
muojama paramos gavėjų gildija. Pa-
gojės tvenkinyje vandens pramogas 
vystanti MB „Traukos slėnis“ 2014 
m. gavo 803,7 euro paramos, MB 
“Pramogų ir paslaugų grupė“ per-
nai iš biudžeto atseikėta net 3 tūkst. 
909,87 euro. D.Dilio UAB„Deivana“ 
pernai pinigų negavo, tačiau 2012 ir 
2013 m. ši firma iš rajono biudžeto 
buvo paremta atitinkamai 2100 ir 
4240 litų (614 ir 1229 eurų). 2013 
m. 3900 litų  (1 130 eurų) paramą 
gavo R.Ribokienė. Beje, 2013 m. jai 
buvo skirtos biudžeto lėšos: „patal-
pų pritaikymas šarvojimo paslaugų 
teikimui vietos gyventojams“, o šie-

„Gyvulių ūkio“ scenarijus tęsiasi: 
vieni lygūs, kiti - lygesni

met „pagalbinių patalpų įrengimas ir 
pritaikymas socialinių, sakralinių bei 
maitinimo ir apgyvendinimo paslau-
gų teikimui gyventojams bei vietos 
bendruomenei“ 

2013 m. paramą gavo 
J.Bugailiškienės vyras Audrius Bu-
gailiškis. Jam tada buvo skirta 2 640 
litų (765 eurai). 

 „Anykštukui“ eilė vis neateina...

Šalia Vilniaus gatvės prekybos 
centro „Norfa“ parduotuvėlę įsteigęs 
M.Šimulionis 2013 m. gavo Anykš-
čių savivaldybės apdovanojimą 
„Verslo spindulys“. „Spinduliu“ būti 
malonu, bet norėtųsi ir pinigų... 

2013 m. M.Šimulionis nespėjo 
pateikti paraiškos Anykščių rajono 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatini-
mo programai, todėl 2014-aisiais jau 
metų pradžioje susirūpino, kad ne-
pražiopsotų termino. „Žmona nuėjo 
į savivaldybę, pradžioje ją nuvedė, 
pas tokį žilą vyriškį. Tas ją nusiuntė 
pas specialistą, kuris sakė, kad dėl 
paramos verslui per anksti atėjo, už-
sirašė mūsų telefono numerį ir sakė, 
kai prasidės paraiškų teikimas, pa-
skambinsiąs“, - „Anykštai“ pasakojo 
M.Šimulionis...  Tačiau valdininko 
skambučio verslininkas nesulaukė ir 
apie 2014 m. paramą Anykščių vers-
lui jis sužinojo tik tada, kai pinigai 
buvo išdalinti ir rezultatai paskelbti. 
Šiemet M.Šimulionis nusprendė eiti 
dar patikimesniu keliu – kreipėsi į 
profesionalus, į Anykščių Verslo in-
formacijos centrą. Ši įmonė, kurios 
dalininke yra ir Anykščių savivaldy-
bė, užpildė ir savivaldybei pateikė 
UAB „Anykštukas“ paraišką. Tačiau 
ir vėl M.Šimulionis liko be savivaldy-
bės paramos...    

Kalbėdamas su „Anykšta“ jaunas 
verslininkas dėstė, kad tūkstantis ar 
du tūkstančiai eurų gauti (šiuo atve-
ju – negauti) jo gyvenimo ir verslo 
nepakeis, jis vis tiek eis tuo keliu, 
kuriuo pradėjo eiti. „Prašėme pini-
gų ledų generatoriui, kavos aparatui, 
kondicionieriui... Kondicionierių jau 
nusipirkome, įsigysim ir kitą įran-
gą, kurią planavome“, – pasakojo 
M.Šimulionis.

Direktorė pasitiki savo
komanda

Anykščių savivaldybės administra-
cijos direktorė V.Veršulytė „Anykš-
tai“ aiškino, kad ji savo įsakymu su-
dariusi Anykščių rajono smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo programos 
lėšas skirsčiusią komisiją, šia komisi-

ja pasitiki, todėl analizavo tik kriteri-
jus, kuriais remiantis pinigai padalin-
ti, bet ne konkrečius pinigų gavėjus. 
„Mūsų visos komandos nuomone, 
13 tūkst. eurų skirstoma suma yra 
per maža. Dirbo komisija, paraiškas 
įvertino pagal kriterijus. Iš viso buvo 
gauta 21 paraiška, prašyta beveik 112 
tūkst. eurų...“, – „Anykštai“ aiškino 
savivaldybės administracijos direkto-
rė. „Verslininkas įžvelgia kažkokius 
ryšius? Aš tų ryšių nematau, pinigai 
paskirstyti pagal kriterijus“,- kalbėjo 
direktorė V.Veršulytė. Apie konkre-
čius paremtus projektus ji sakė neno-
rėtų kalbėti – juos, pasak direktorės, 
galėtų komentuoti nebent vertintojai. 
Taigi, problemos analizę direktorė 
žirgo ėjimu permetė pavaldiniams. 

Smulkaus ir vidutinio verslo skati-
nimo programos vertinimo komisijoje 
dirbo Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus laikinasis vadovas Mantas 
Vaičiulevičius, šio skyriaus darbuo-
toja Skaidrė Lakačauskienė, Vilma 
Vilkickaitė iš Bendrojo ir juridinio 
skyriaus, Nataša Kiliuvienė iš Vie-
tinio ūkio ir turto valdymo skyriaus 
bei Žydrė Zlatkuvienė iš Apskaitos 
skyriaus.

Veiklos nevykdymas nėra 
kliūtis paramos gavimui

Apie paraiškų vertinimą ir ver-
tinimo kriterijus „Anykšta“ kalbė-
josi su Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus laikinuoju vadovu 
M.Vaičiulevičiumi. Jo teigimu, UAB 
„Bugiriui“ įsiregistravimas kaip įmo-
nei prieš pat paraiškų teikimo ter-
mino pabaigą nėra trūkumas. Pasak 
M.Vaičiulevičiaus, anksčiau buvo rei-
kalavimas, kad įmonė, pretenduojanti 
į savivaldybės paramą, turėtų bent 
vienerių metų veiklos patirtį, bet šis 
kriterijus pačių verslininkų ir politikų 
iniciatyva buvo išbrauktas. „Jurgitos 
Bugailiškienės „Bugiris“ ruošiasi 
gaminti suvenyrus, verslo dovanas. 
Niekas tokios paslaugos – graviravi-
mo lazeriu – Anykščiuose neteikia. 
Kita vertus, „Bugiris“ gaus ne tik sa-
vivaldybės paramą, bet ir paramą iš 
kitų šaltinių, o tai yra pliusas vertinant 
projektus“, – apie UAB „Bugiris“ pri-
valumus aiškino M.Vaičiulevičius.

S.Veršelienės  MB „Pramogų ir 
paslaugų grupė“, administruojan-
ti kempingą, pernai gavo 3 tūkst. 
909,87 eurų paramą, šiemet – 1 tūkst. 
860 eurų paramą.  Taigi iš viso 5 
tūkst. 769 eurus, arba beveik 20 tūkst. 
litų. Kairiajame Šventosios krante 
esančiame kempinge, regis, jokia 
veikla apskritai nevyksta. Bet, pasak 

M.Vaičiulevičiaus, tai gauti savival-
dybės paramos netrukdo, atvirkščiai 
- net yra privalumas.  „Pernai jie buvo 
pateikę paraišką, kurioje nurodyta, 
kad norint įsigyti viską, kas būtina 
infrastruktūros suformavimui, reikia 
43 tūkst. litų, mes pernai davėme tik 
13,5 tūkst. litų... Aiškiai matyti, kad 
norint išjudinti kempingą, reikia į 
jį investuoti. Pagrindinis kempingo 
pastatas yra savivaldybės nuosavy-
bė, buvo tris kartus skelbtas konkur-
sas kempingo nuomai, bet norinčių 
jį nuomotis verslininkų neatsirado“, 
– dėstė savivaldybės Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vadovas. 
Kitaip tariant, jeigu  MB „Pramogų 
ir paslaugų grupė“ kempingo tvoras 
būtų nusipirkusi už savo pinigus ir 
pradėjusi veiklą, jai savivaldybės pa-
ramą jau būtų sunkiau gauti...  

„Nosis, ausys, uodega  - štai 
mano ... argumentai“ 

Savivaldybės administraci-
jos direktorė V.Veršulytė, atsa-
kydama „Anykštuko“ savininkui 
M.Šimulioniui, kodėl jam neskiriama 
lėšų iš Anykščių smulkaus ir vidu-
tinio verslo skatinimo programos, 
nurodė, kad jo paraiška surinko vos 
48,4 balo, o finansuoti tik tie projek-
tai, kurie gavo 65 balų ir aukštesnį 
įvertinimą. „Aukštesniais balais buvo 
įvertintos tos paraiškos, kuriose nuro-
dytas konkretus projekto tikslas, pro-
jekto rezultatai siejasi su priemonių 
prioritetais, o ne tik orientuojamasi į 
įrangos įsigijimą, taip pat detalizuo-
tas projekto biudžetas bei pagrįstas 
numatomos paslaugos ar kuriamo 
produkto poreikis tikslinei grupei, 
atlikta rinkos analizė, nurodytas kon-
kretus planas dėl naujų darbo vietų 
įkūrimo, o ne tik esamų darbo vietų 
sąlygų pagerinimo“, – M.Šimulioniui 
atsakė V.Veršulytė. Bingo! Atliekant 
rinkos analizę nustatyta, kad troškū-
niečiai pageidauja gedulingus pietus 
valgyti pas R.Ribokienę, o ne pas 
M.Šimulionį. Taip pat rinkos analizė 
rodo, kad italai su kemperiais mieliau 
rinksis S.Veršelienės kempingą, o ne 
„Anykštuko“ parduotuvę. Kiek rinka 
su kemperiais bandė įvažiuoti į par-
duotuvės vidų – tiek nesėkmingai…

Verslo informacijos centro
 direktorė šokiruota

Anykščių verslo informacijos cen-
tras rašo milijoninius projektus ES 
fondams ir, padedant šiai įstaigai, 
Anykščių verslininkai ir ūkininkai 
gauna europinį finansavimą. Pasak 
Anykščių verslo informacijos centro 
direktorės R.Gudonienės, Anykščių 
rajono smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo programos paraiškos for-
ma nebuvo sudėtinga, nes tikrai turi 
su kuo palyginti. Direktorė neatmetė 
varianto, kad galėjo kažką pražiūrėti, 
kurios nors grafos neužpildyti, tačiau 
sprendžiant pagal paraiškų vertinimo 
rezultatus, Anykščių verslo centras 
yra lyg koks blogo paraiškų pildymo 
etalonas. Anykščių rajono smulkaus 
ir vidutinio verslo skatinimo progra-
mai buvo pateikta 21 paraiška. Iš jų 
finansuotos 9. Anykščių verslo in-
formacijos centras užpildė 11 versli-
ninkų paraiškas, finansavimas skirtas 
tik 2. Taigi, iš 12 atmestų paraiškų 
net 9 pildė Verslo informacijos cen-
tras... Tad peršasi logiška išvada, kad 
paraiškų vertinimas buvęs tenden-

cingas. „Pildėme tik tų verslininkų 
paraiškas, kurių verslo idėjos yra įdo-
mios, kurie, mūsų nuomone, turi ga-
limybę gauti savivaldybės paramą“, 
– aiškino R.Gudonienė. Direktorė 
pripažino, kad sužinojusi paraiškų 
vertinimo rezultatus buvo šokiruota. 
„Pikta. Skaudu dėl tų jaunuolių, kurių 
paraiškas atmetė. Tą patį „Anykštu-
ko“ Marių visi matom. Vaikas pats 
lipdo, pats betono kibirus neša. Kai 
jis kūrėsi šalia „Norfos“, nedaug kas 
tikėjo, kad jo parduotuvė išgyvens, o 
dabar žmonės iš kitų miestų važiuoja. 
Kam tada reikia padėti jei ne tokiems 
žmonėms?“, – retoriškai klausė 
R.Gudonienė   

   
Meru dar tiki

„Anykštuko“ savininkai M. Šimu-
lionis ir jo žmona Gintarė – aukštuo-
sius mokslus Lietuvoje baigę anykš-
tėnai. Pora tuoj po studijų išvažiavo į 
Airiją, pradžioje dirbo „juodą“ darbą, 
paskui įsidarbino medicinos įrangą 
prižiūrinčioje kontoroje. Emigrantų 
terminais – turėjo „ofisinį“ darbą ir 
gerai apmokamą. Vis dėlto po 8 emi-
gracijos metų Šimulioniai nusprendė 
grįžti į gimtinę, Anykščiuose kurti 
verslą ir auginti vaikus. 

„Prieš projektų vertinimą man pata-
rė, kad eičiau į savivaldybę pašnekėti. 
O ką aš dar galiu papasakoti – viskas 
juk parašyta paraiškoje“, – stebėjosi 
verslininkas. 

Jis neslėpė, jog per rinkimus palai-
kė liberalus, nes ši politinė jėga vers-
lininkui atrodė mažiausiai korumpuo-
ta. Kalbėdamas su „Anykšta“, vyras 
vylėsi, kad verslo paramos fondo 
lėšos paskirstytos dar ankstesnės val-
džios įtakoje. Tačiau dokumentai įro-
do, kad Anykščių rajono Smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo programos 
pinigus dalino jau liberalų valdžia. 
„Manau, meras Kęstutis Tubis visų 
dalykų nežino, visko negali invento-
rizuoti, tačiau tikiuosi, kad įsikiš...“ 
-  dar vis vylėsi verslą tėviškėje ku-
riantis M.Šimulionis.

„Ne. Kol kas nesigailiu grįžęs. 
Sava šalis, savas kraštas. Aišku, jeigu 
metai iš metų matysiu tokias keiste-
nybes, kokias matau dabar, pradėsiu 
galvoti, ar reikėjo Lietuvoje kurti 
verslą“, – paklaustas, ar nesigaili grį-
žęs į Lietuvą, aiškino M.Šimulionis. 
Beje, jo „Anykštukas“ - labai jau „na-
minė“ parduotuvė, joje ne tik maistas 
naminis, pagamintas mažų firmų, bet 
ir pardavėjomis dirba Mariaus ir Gin-
tarės mamos...       

Dar vis vertins priemonės 
aktualumą 

M.Šimulionio požiūriu, paramą 
verslui reikia dalinti arba absoliučiai 
objektyviai ir skaidriai, arba jos visai 
nedalinti. Nes, kaip šių metų Anykš-
čių savivaldybės paramos atveju, dau-
giau yra neigiamų emocijų, nei nau-
dos verslui. M.Šimulionis „Anykštai“ 
sakė, jog jis palaikytų valdžią, jeigu ji 
nuspręstų naikinti Anykščių rajono 
smulkaus ir vidutinio verslo skatini-
mo programą.

Tuo tarpu administracijos direk-
torė V.Veršulytė „Anykštai“ aiškino, 
jog dar ir šįmet galbūt kas nors bus 
paremtas, o kitais metais verslo pa-
ramos programoje bus pastebimai 
daugiau lėšų. „Įvertinant priemonės 
aktualumą pagal šiais metais pateik-
tų paraiškų skaičių ir jose prašomą 
paramos lėšų poreikį, informuoja-
me, kad bus ieškomos papildomos 
Savivaldybės biudžeto finansavimo 
galimybės ir kitų projektų finan-
savimui“, – M.Šimulioniui atsakė 
V.Veršulytė. Taigi jau įvertinot, kad 
M.Šimulionio priemonė nėra aktu-
ali...    

Anykščių verslo informacijos 
centro direktorė Renata Gu-
donienė šokiruota. Iš 11-os jos 
įstaigos savivaldybei pateiktų 
paraiškų net 9-ios buvo atmes-
tos.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorė  Veneta 
Veršulytė dėstė, kad nerevi-
zavo, kaip buvo paskirstytos 
paramos smulkiam ir vidu-
tiniam verslui lėšos, tačiau 
teigė, kad pasitiki savo ko-
manda.

Anykščių savivaldybės In-
vesticijų ir projektų valdy-
mo skyriaus laikinasis ve-
dėjas Mantas Vaičiulevičius 
„Anykštai“ sakė, kad pinigus 
skirsčiusios komisijos nariai 
iš esmės vienodai vertino 
projektus.

(Atkelta iš 1 p.)
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Menas ir menininkai Tarybų Sąjungoje
„Kolektyvinio darbo“ puslapiuose pateikiama informacija ne tik apie sėją, statybas ar derliaus 

nuėmimą, bet rašoma ir kultūros temomis – apie menininkus, apie operą ar audėjas. Taip pateikia-
mi įvairių filmų anonsai. Kviečiame skaitytojus susipažinti su 1958-1960 metų laikraščių kultūros 
naujienomis.

va parašė naują nacionalinę ope-
rą „Vaiva“. Ją neseniai parodė 
žiūrovui Lietuvos TSR Valstybi-
nis akademinis operos ir baleto 
teatras. Spektaklį paruošė ope-
ros libreto autorius – Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikėjas 
J. Gustaitis. Operos muzika liau-
diška, nuotaikinga“.

Savamokslis dailininkas

1959 metais ketvirtame lai-
kraščio numeryje aprašomas 

dailininkas iš Troškūnų. 
„Baigėsi darbo diena. Troškū-

nų rajoninės bibliotekos kilnoja-
mojo knygų fondo vedėjas Bro-
nius Manaika, grįžęs į namus, 
pasiima dažus, teptuką ir sėdasi 
prie nebaigto paveikslo. 

Piešimu B.Manaika domėjosi 
nuo pat mažens. Jau pradžios 
mokykloje jis neblogai piešė 
gamtos vaizdus, žmones. Tačiau 
gabiam vaikinui trūko žinių. 
Bronius nenuleido rankų. Jis stu-
dijavo Riepino, Ivanovo ir kitų 

dailininkų kūrinius, darė atskirų 
jų paveikslų detalių kopijas. 

Atlikdamas karinę tarnybą, 
B.Manaika susipažino su pulko 
draugu ukrainiečiu Baranovu, 
kuris trejus metus buvo mokę-
sis dailės akademijoje. Kūrybi-
nė draugystė Broniui davė daug 
naudos. Abu draugai laisvalaikiu 
piešdavo plakatus. 

Grįžęs iš Tarybinės Armijos 
Bronius Manaika nutapė daug 
originalių paveikslų, o taip pat 
padarė Levitano, Šiškino ir kitų 
įžymių dailininkų paveikslų ko-
pijas.

Rajoninėse dailės parodose 
Broniui Manaikai už paveikslus 
„Vakarėjant“, „Rytas miške“ ir 
kitus buvo paskirtos pirmosios 
premijos“.

Į Kauną vyko net 
keliomis mašinomis

1959 metų 40-ame numeryje 
skelbiama: „Anykštiečiai žiūri 
„Žiemos fantaziją“. Tekste rašo-
ma apie gastroles ant ledo, atke-
liavusias į Kauną.  

„Didžiulį Tarybų Lietuvos dar-
bo žmonių susidomėjimą sukėlė 
pirmojo tarybinio baleto ant ledo 
gastrolės Kaune. Jau nuo pat 
pirmųjų gastrolių dienų į Kauno 
sporto halę pradėjo plaukti tūks-
tančiai žiūrovų iš įvairiausių res-

publikos kampelių.
Ne viena ekskursija pažiūrėti 

„Žiemos fantazijos“ buvo nu-
vykusi ir iš Anykščių rajono. Šį 
puikų jaunystės baletą su pasigė-
rėjimu žiūrėjo daugiau kaip 600 
rajono kolūkiečių, darbininkų, 
moksleivių ir tarnautojų. Net ke-
liomis mašinomis išeiginę dieną 
į Kauną buvo nuvykę Lenino 
vardo kolūkio kolūkiečiai, me-
dicinos, raikoopsąjungos, švieti-
mo darbuotojai, vietos vidurinės 
mokyklos moksleiviai. Užvakar 
į „Žiemos fantazijos“ spektaklį 
išvyko rajono valstybinių įstaigų 
60 žmonių kolektyvas“. 

Anykščiuose ruošiami  
aktoriai

O štai 1960 metų 76-ajame nu-
meryje puikuojasi kvietimas ak-
toriams – „Teatro durys atviros“ 
– skelbiama.

„Anykščių liaudies teatre 
vyksta didelis darbas: arti-
miausiu metu numatyta pa-
statyti jugoslavų dramaturgo 
J.Vainovičiaus dramą „Vasarvy-
džių naktis“, ispanų dramaturgo 
A.Himeros dramą „Žmogus ir 
vilkas“. Kruopštaus pasiruoši-
mo, aktorių atrinkimo reikalauja 
liaudies teatro planuose pažymė-
tas A. Vienuolio „Paskenduolės“ 
pristatymas. 

Anykščių liaudies teatre ati-
daroma studija aktoriams ruošti. 
Joje bus nagrinėjami sceninio 
darbo klausimai. Į ją atvyks še-
fai – Vilniaus Akademinio dra-
mos teatro aktoriai, kurie pa-
sidalins savo darbo patirtimi, 
suteiks scenos mėgėjams daug 
vertingų patarimų, pamokys. Tai 
saviveiklininkams padės išaugti 
ir kūrybiškai sutvirtėti. 

Geriausiai scenoje pasirodžiu-
siems atlikėjams bus įteikiami 
aktorių ženkliukai.

Liaudies teatro kolektyvas 
prašo visus miesto darbo žmo-
nes, nežiūrint jų profesijos, iš-
silavinimo ir amžiaus, lankyti 
atidaromą studiją ir dalyvauti 
teatro pristatymuose“.

Opera apie Vaivą ir Naglį...

1958 metų 40-ajame „Kolek-
tyvinio darbo“ numeryje patei-
kiamas tekstas „Nauja lietuviška 
opera“. Aprašoma scena iš nau-
josios operos:

„Pakyla uždanga. Žiūrovas pa-
sijunta begyvenąs tolimos pra-
eities laikais, kai žmogus savo 
likimą laikė priklausančiu nuo 
galingų gamtos jėgų. 

Gintarinių Baltijos pakrančių 
dukra Vaiva nuaudė savo my-
limajam žvejui Nagliui juostą, 
kuri simbolizavo dviejų širdžių 
neperskiriamumą. Bet jų laimę 
nutraukia galingasis Perkūnas. 
Jis pagrobia mergaitę ir nusiga-
bena ją į nuostabiuosius rūmus. 
Bet Vaiva ilgisi Naglio, jai ne-
mieli nei puošnūs rūbai, nei pa-
silinksminimai Perkūno namuo-
se. Ji pabėga pas savo mylimąjį. 
Užsirūstinęs Perkūnas nori mirti-
mi nubausti jaunuolius. Bet juos 
nuo visų Perkūno žaibų gelbsti 
nuostabioji Vaivos juosta. Juk 
ausdama šią juostą, Vaiva įaudė 
į ją begalinę meilę Nagliui... 

Šiais lietuvių liaudies pasakos 
motyvais kompozitorius V. Klo-

Nuotraukoje: scena iš operos: Vaiva – I. Jasiūnaitė, Naglis – V. 
Česas.

Nuotraukoje: Bronius Manaika prie savo paveikslo „Žiemos 
naktis“.
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KELIONĖS

SVEIKATOS ABC

etiketas

Etiketas 
susirinkime

Darykite įžangas. Jeigu susi-
rinkime yra nepažįstamų žmonių – 
supažindinkite juos. Pristatyti pir-
miausia reikėtų aukštesnę poziciją 
užimantį žmogų.

Būkite dėmesingi. Jeigu susiti-
kime turite nešiojamąjį kompiuterį 
ar išmanųjį telefoną, vadinasi, jis 
turi būti naudojamas susitikimui. 
Jei vis žvilgčiojate į telefoną, pra-
neškite susirinkusiems, jog jame 
įsirašėte pastabas, kažkokius duo-
menis ir pan. Nė vienas negali gal-
voti, jog šitie daikčiukai tarnauja 
susirinkimo metu kitais tikslais. 
Neskaitykite SMS žinučių ir elek-
troninio pašto laiškų. Žmonės tai 
pastebės ir pagalvos, kad jums su-
sirinkimas ne itin rūpi.

Kalbėjimas telefonu. Jei jūsų 
telefonas susitikimo metu skamba 
ar vibruoja (nors turėtų būti išjung-
tas), nekelkite ir netikrinkite. Jei 
tai ypatingai svarbus skambutis, 
išeikite iš susitikimo kambario ir 
tik tada kalbėkite.

Venkite šalutinių pokalbių. 
Net tylus bendravimas su kaimynu 
blaško susirinkimą vedantį asme-
nį ir aplinkinius. Dar blogiau, jei 
šnibždate prisidengę burną.

Nesiruoškite savo kalbos susi-
tikimo metu. Jūs tai turėjote pa-
daryti anksčiau! Jeigu rašote tai, 
ką turėjote padaryti anksčiau, ne 
tik neklausote to, ką tuo metu kal-
ba kitas žmogus, bet ir negerbiate 
visų susirinkusių.

Nekartokite to, ką jau kažkas 
buvo pasakęs: jūs švaistote laiką 
ir kiekvienas supranta, jog nepasi-
ruošėte arba neturite, ką pasakyti.

Žinokite kalbėjimo taisykles. 
Apskritai nemandagu pertraukinėti 
kalbančiuosius, tačiau atminkite, 
kad susirinkimų metu kartais tai 
turite padaryti, nes priešingu atve-
ju, taip ir nebus progos pasisakyti. 
Jeigu tai atsiminsite ir taikysite, 
susirinkimas bus daug produkty-
vesnis.

Laikykitės darbotvarkės. Dar-
botvarkė yra raktas į susirinkimo 
sėkmę arba nesėkmę. Kruopščiai 
suplanuokite darbotvarkę, nepa-
mirškite visų dalykų, kuriuos keti-
nate aptarti. Nuspręsdami iš anksto 
ne tik tai, kokius dalykus aptarsite, 
bet ir suplanuodami, kokia tvarka 
tie dalykai bus aptariami, galėsite 
užtikrinti, kad susirinkimas vyks 
sklandžiai.

Konspektuokite. Užsirašinėkite 
arba paprašykite susirinkimo daly-
vio užrašyti tai, kas yra aptariama 
per susirinkimą, kad nekiltų neaiš-
kumų dėl to, kas buvo nuspręsta. 

Valgis. Nėra nieko blogo susirin-
kimų metu gerti kavą, vandenį ar 
arbatą. Tačiau jeigu norite valgyti, 
turite būtinai atsiklausti kitų susi-
rinkimo dalyvių. Maistas skleidžia 
kvapą, kuris gali erzinti kolegas.

Kalbėkite taip, kad jus girdė-
tų. Susirinkimų metu ypač svarbu 
kalbėti pakankamai garsiai tam, 
kad visi girdėtų, ką kalbate. Nau-
jienų portalas pastebi, kad tylus 
kalbėjimas – dažna susirinkimų 
problema.

Atsakomybė.  Susirinkimo va-
dovui derėtų paskirstyti atsakomy-
bę – ji  skirstoma taip, kad vieni 
žmonės nebūtų apkrauti labiau nei 
kiti. Taip pat vertinama kiekvieno 
žmogaus kompetencija atlikti tam 
tikrą darbą.

                               Parinko A.Š.

Tikisi, kad sistema nestrigs

Naujosios sistemos esmė ta, kad 
ji leis kaupti paciento informaciją iš 
įvairių sveikatos priežiūros įstaigų 
vienoje e. sveikatos istorijoje. Tai su-
darys sąlygas pakartotinai panaudoti 
sveikatos įrašus, išvengti tyrimų du-
bliavimo ir efektyviau, saugiau, ko-
kybiškiau teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas pacientams.

Pirmiausia šią sistemą pradės nau-
doti sveikatos priežiūros įstaigos, 
kurios jau dalyvauja šio 2009–2015 
metų etapo elektroninės sveikatos 
plėtros projektuose. Planuojama, kad 
gydytojai, farmacijos specialistai ir 
pacientai sistema aktyviai pradės 
naudotis iki šių metų pabaigos. 

„Anykščiuose e. sistema galio-
ja kol kas tik registruojant paci-
entus. Pas mus naujoji e. sistema 
bus pradėta naudoti nuo lapkričio 
1 dienos. Tikimės, kad receptų iš-
davimo sistema nestrigs taip, kaip 
nedarbingumo pažymų sistema 
stringa. O naujovės yra geras da-
lykas, jų reikia, jomis domimės“, – 
sakė Pirminės sveikatos priežiūros 

Elektroninis receptas – nauda 
ir gydytojui, ir pacientui Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Greitu metu pacientai, gavę iš gydytojo vaistų receptą, popie-
rėlio į vaistinę nebesineš. Receptas elektroniniu būdu bus tiesiog 
perduotas vaistinei. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros centro direktorė Zita Neniškienė sakė, kad 
tokių permainų laukia jau seniai.

centro direktorė Zita Neniškienė. 

Elektroninis receptas – pigiau 

Taip pat yra sukurtos elektroninės 
paslaugos, kurios sudarys galimybes 
gydytojams receptus vaistams išra-
šyti elektroniniu būdu, o farmacijos 
specialistams – pateikti informaciją 
apie pacientui išduotus vaistus. Visa 
informacija bus saugoma centrinėje 
elektroninėje sistemoje – E. sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infras-
truktūros informacinės sistemos E. 
recepto posistemėje ir prieinama tiek 
pacientui, tiek jį gydantiems gydy-
tojams ar farmacijos specialistams, į 
kuriuos kreipsis pacientas.  

E. recepto posistemės funkcijos 
buvo išbandytos asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų ir vaistinių  bando-
mosios eksploatacijos metu. 

„E. recepto esmė tokia: gydytojui, 
išrašius receptą, šis nukeliaus tiesiai 
į vaistinės elektroninę sistemą. Paci-
entui nebereiks neštis jokio receptų 
paso. Sutaupysime ir pinigų – recep-
tai rašomi ne ant bet kokio popieriaus, 
o kalkinio, su atpažinimo ženklais. 

Pats recepto pagaminimas jau yra 
brangus. Šiuo atveju valstybė sutau-
pys pinigų, o juk valstybė – tai mes. 
Antra, į kokią vaistinę žmogus benu-
eis, ten tereiks pasakyti savo asmens 
duomenis ir jo receptą ten ras“, – apie 
naujovę pasakojo Z. Neniškienė.

Patogu gydytojams, 
pacientams ir vaistinėms

Elektroninio recepto paslauga pa-
lengvins receptų išrašymą – jos pagal-
ba išrašyti elektroniniai receptai bus 
aiškesni, tikslesni, visada įskaitomi, 
dėl to farmacijos specialistams bus 
lengviau juos įvertinti ir pagal juos iš-
duoti vaistus. Pacientas elektroninės 
sveikatos portale savo paskyroje ga-
lės matyti, kokie receptai išrašyti, ko-
kius ir kaip vaistus turi vartoti. Gydy-
tojams nebereikės vartyti popierinių 
žinynų ar katalogų išrašant receptus, 
vaisto paiešką bus galima atlikti sis-
temoje, bus palengvintas pakartotinis 
vaisto skyrimas ankstesnio skyrimo 
pagrindu. 

Taip pat sistema padės ir farmaci-
jos specialistams. Farmacijos specia-
listai sistemoje galės pažiūrėti, kokie 
e. receptai pacientui buvo išrašyti, 
kokie vaistai pagal juos buvo išduoti 
ir pakonsultuoti pacientą, kaip tinka-
mai vartoti visus paskirtus vaistus. 
Tikimasi, kad elektroninio recepto 
paslaugos įdiegimas padės išvengti 
tų pačių ar panašių vaistų skyrimo, 
sudarys galimybę racionaliau skirti 
vaistus ir juos vartoti.

„Šios naujovės mes jau labai seniai 
laukiame. Elektroninėje sistemoje jau 
yra gyventojų sąrašai, daugėja ir paci-
entų, besiregistruojančių per sergu.lt. 
sistemą. Tai labai patogu – užsiregis-
travę e. būdu, pacientai dar gauna ir 
priminimą apie paskirtą vizitą pas gy-
dytoją. Tikriausiai, greitai išmoksime 
naudotis ir naująja e. sistema, iš jos 
daug tikimės. Ar išliks ir „popierinis“ 

receptų knygelės variantas, kol kas 
nežinome“, – sakė Anykščių PSPC 
direktorė Zita Neniškienė.

Finansuoja Europos Sąjunga

ESPBI IS yra valstybės informa-
cinė sistema ir pagrindinė Lietuvos 
e. sveikatos sistemos įgyvendinimo 
priemonė. ESPBI IS – LR sveikatos 
sistemos organizacinių, techninių ir 
programinių priemonių, skirtų paci-
entų elektroninėms sveikatos istori-
joms centralizuotai formuoti, naudoti 
ir kaupti ir jomis keistis tarp sveikati-
nimo veiklą vykdančių įstaigų, jų spe-
cialistų ir kitų darbuotojų, visuma. 

ESPBI IS užtikrina Lietuvos 
e. sveikatos sistemos įstaigų bendra-
darbiavimą ir jų informacinių sistemų 
integraciją, e. sveikatos paslaugų vei-
kimą ir prieigą prie viešojo adminis-
travimo institucijų informacinių iš-
teklių. Asmens duomenys ESPBI IS 
tvarkomi siekiant teikti pacientams 
su sveikatinimo veikla susijusias 
paslaugas, identifikuoti pacientus ir 
sveikatinimo veiklą vykdančius spe-
cialistus.

Elektroninis receptas yra vienas iš 
Lietuvos e. sveikatos sistemos centri-
nės informacinės sistemos – ESPBI 
IS dalių. Sistemos sukūrimo projektą 
vykdo Sveikatos apsaugos ministerija 
kartu su partneriais: pagrindiniu šios 
sistemos tvarkytoju valstybės įmone 
Registrų centru, Valstybine ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos, VšĮ Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santariškių klinikomis ir Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
VšĮ Kauno klinikomis.

Projektas „E. sveikatos paslaugų 
ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
plėtra“ finansuojamas Europos Są-
jungos struktūrinių fondų (Europos 
regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšo-
mis. 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorė Zita Neniškienė sakė, kad naujovių elektroni-
nėje sveikatos sistemoje jau seniai laukia ir tikisi, jog naujovė 
pasiteisins.
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parduoda

įvairūs

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Visų rūšių velenų, ventiliato-
rių, kitų besisukančių detalių 
balansavimas ir restauravi-
mas. Metalo apdirbimas.

UAB “Ukmega”, Kupiškio r. 
Akmenytės k. 

Tel.: (8-607) 80555, (8-602) 07333.

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.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Nekilnojamasis turtas

Sklypą Anykščių centre, visos ko-
munikacijos, 8,64 aro. Su dviem 
pastatais (namas ir ūkinis, 23 000). 

Tel. (8-675) 47714. 

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Namą Gegužės g. Reikalingas 
remontas, 11 arų žemės sklypas. 
Kaina 13 900 Eur. Su rimtu pirkėju 
- rimtos derybos.

Tel. (8-608) 94543.

Nebrangiai - Svėdasų miestelio 
centre medinį 57 kv. m namą. Yra 
šulinys, rūsys, vandentiekis ir kiti 
statiniai. Sklypas 26 arai.

Tel. (8-653) 92619.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Vieno kambario butą (28,3 kv. m) 
Ramybės mikrorajone, renovuoja-
mame name. Kaina sutartinė. 

Tel.: (8-604) 21825, 
(8-381) 5-90-93.

Dviejų kambarių butą (48 kv.m) 
su rūsiu (7 kv.m) Anykščių rajone 
Dabužių kaime. Dėl detalesnės 
informacijos prašome kreiptis  tel. 
(8-675) 40824.

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra van-
duo, geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

2000 m. OPEL ASTRA (2,0 l, 
DTI). 2000 m. SKODA OCTAVIA 
(1,9 l, TDI). 

Tel. (8-699) 43030.

VW LUPO, 2000 m. 1,0 benzinas, 
TA 2016-11. “Renault Kangoo” 4x4, 
2005 m. 1,9 dci, lengvasis.

Tel. (8-698) 46246.

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, smulkintuvus, vagotuvus, 
trąšų barstomąsias, skutikus, 
vagotuvus, kultivatorius, fezus, 
bulvių kasamąsias. 

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas. Turi skaldytų, išrašo 
sąskaitas. Pjauna žolę, valo 
miškus su profesionaliu trime-
riu.

Tel. (8-674) 08608

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, ka-
ladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perkame įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

Vasaros kainomis - kokybiš-
kus beržinius briketus, maišas 
(25 kg)  - 3 Eur, padėklas (30 
maišų) - 90 Eur. Sausas beržo 
ir spygliuočių kaladėles didmai-
šiuose, 1 erd. metras – 18 Eur.

Tel. (8-616) 16157 
darbo dienomis.

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-623) 20623.

Veršingą juodmargę telyčią. 
Veršiuosis liepos mėn.

Tel. (8-675) 63828.

Darbinę 6 metų kumelę ir 9 metų 
darbinį arklį. 

Tel. (8-602) 62280. 

Kita

Senovišką bufetą, tris gražias krai-
čio skrynias (kuparus), komodą. 

Tel. (8-620) 62504. 

Uosines storlentes “diles”.
Tel. (8-605) 53432.

Naudotus surenkamus metali-
nius garažus 3 x 3, 3 x 6, 3 x 5, 
3,5 x 6, 4 x 6 ir yra tinkamų trakto-
riams. Kaina nuo 350 Eur.

Tel. (8-687) 73343.

AUDI A4, 1997 m., TA, 1,8 l, ben-
zinas, WV GOLF, 1994 m., TA, 1,6 
l, benzinas. Medinį klojimą netoli 
Anykščių.

Tel. (8-686) 33038.

Naują fekalinį elektrinį siurblį ka-
nalizacijos srutoms pumpuoti (52 
Eur) ir 50 m ilgio naują žarną (25 
Eur).

Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

Galingiausią piemenį avims, gal-
vijams, žąsims ganyti, apsaugai 
nuo šernų. Taiso. 

Tel. (8-673) 01122.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 8 d. (pirma-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištai-
tėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina 
nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 
7.20, Troškūnuose (turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 
7.45, Surdegyje 7.55, Papiliuose 8.00, Viešintose 
8.10, Didžiuliškėse 8.20, Padvarninkuose 8.25, 
Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 8.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.00, N. 
Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 
9.25, Svėdasuose (prie turgelio) 9.45, Varkujuose 
10.00, Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 10.20, 
Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 
10.40, Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, 
Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 
11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, 
Kavarske 12.10, Janušavoje 12.20, Pienionyse 
12.25, Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, 
Laukagaliuose 12.50, Levaniškyje 13.00.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 7 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukš-
tyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, 
ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais 
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, pre-
kiausime kiaušiniais. Jei vėluosime, prašome 
palaukti (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

MTZ-52 (3 000/10 358,40 Lt), MTZ-
50 (1 300 Eur/4 488,64 Lt), MTZ-50 su 
pakrovėju (2 350 Eur/8 114,08 Lt), savi-
vartę priekabą perdarytą iš automobilio 
GAZ-53 (890 Eur/3 072,99 Lt). 

Tel.: (8-641) 57036, (8-629) 73699.

Išnuomoja žemę prie Svėdasų 8,6 
ha.

Tel. (8-672) 74191.

Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8 644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos siste-
mos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Gamina tentus automobilinėms 
priekaboms, žemės ūkio technikai, 
sienas pavėsinėms, terasoms, už-
dangalus trąšoms, grūdams. 

Tel. (8-682) 52354, 
jurate@agpbaltic.lt

Statybos, vidaus remonto ir me-
džio darbai. 

Tel. (8-698) 09766.

Kokybiškai atliekami remonto dar-
bai. Medinių namų geras paruoši-
mas dažymui ir dažymas.

Tel. (8-685) 68182.

Kokybiškai ir nebrangiai atlieka vi-
daus ir išorės apdailos darbus: namų 
dažymas, trinkelių klojimas, plytelių 
klijavimas ir kiti darbai.

Teil. (8-647) 59686.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas, darbai atliekami beore 
Amerikos gamybos įranga, greit pi-
giai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Staliaus paslaugos: montuoja vidi-
nes ir lauko duris, langus, kloja grin-
dis, kala dailylentes. Visa vidaus bei 
išorės apdaila iš medienos.

Tel. (8-626) 81699.

Dengia šlaitinius ir horizontalius (su 
prilydoma danga) stogus, šiltina fasa-
dus, atlieka apdailos darbus.

Tel. (8-617) 80504.

Šiltina fasadus, pamatus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką, klijuoja 
klinkerį, dažo struktūriniais dažais. 
Šlaitinių stogų dengimas. 

Tel. (8-676) 52289.

Atlieka skardinimo darbus. 
Matavimas, lankstymas, montavi-
mas. Stogų dengimas.

Tel. (8-611) 21889.

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.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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.

Montuoja „August ir ko“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Įveda 
vandentiekį, kanalizaciją drenažą. 

Tel. (8-639) 69837. 

Įrengiame nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono pa-
grindą, smaluoti). Kasame tranšėjas 
vandentiekiui, jungiame hidroforus.

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

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Kanalizacijos valy-
mo įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, va-
lymas, aplinkos tvarkymas, buldo-
zerių, ekskavatorių, mini krautuvų, 
mini ekskavatorių ir kitos technikos 
paslaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

Mažu ekskavatoriumi atliekame 
kasimo, gręžimo darbus. Statome 
tvoras. 

Tel. (8-618) 85681, 
www.agpbaltic.lt.

Autokrano nuoma. Keliamoji ga-
lia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Presuoja šienainio ir šieno rulonus 
nauju presu.

Tel. (8-650) 43253.
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
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Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.
Tel.: 8 610 21793

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.
GERA KAINA ANYKŠČIUOSE!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.
Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

Susimąstai – gyvenime tiek visko daug.
Jis tobulas kaip pasaka su pabaiga laiminga.
Tiek daug jame švelnumo rankų
Ir širdies dosnumo,
Akių šviesos, prisiglaudimų, meilės ir vilties,
Kad, rodos, nebelieka aštriabriaunių akmenų ant Tavo kelio...

Mielą tetą Angelę KERŠANSKIENĘ 80-ojo jubiliejaus 
proga sveikina 

dukterėčia Jolanta su šeima.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su Volvo FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti apleista, pageidautina vien-
kiemis prie miško. 

Tel. (8-601) 29586.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Traktorių MTZ, JUMZ iki 1500 
Eur.

Tel. (8-624) 77507.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaito 
iš karto.                        

Tel. (8-646) 17715.

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

Iš ekologinio ūkio ekologiškas 
Džersių veislės 2 telyčias nuo 14 
mėn.

Tel. (8-670) 84794.

Vokietijos ir Lietuvos įmonės 
brangiai - galvijus. 

Tel.: (8-699) 30345, 
(8-698) 71167.

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kita

Spaustuvus šaltkalvio, metalo 
darbams, gali būti stakliniai, vei-
kiančius, žiaunų atsidarymas ne 
mažiau 200 m.m.

Tel. (8-671) 77945.

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas.  Atsiskaitome,  iš-
sivežame savo transportu. 

Tel.  (8-614) 24950.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Bogumilas, Klaudijus, Norber-
tas, Tauras, Mėta, Paulina.

šiandien

birželio 7 d.

birželio 8 d.

birželio 6-8 d. pilnatis.

Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, Svajūnas, 
Svajūnė.

Medardas, Merūnas, Eigintė.

anekdotas

IŠ artI

Amiliutę pagauna švenčių
šišas

oras

+23

+6

Įlipa vyras į autobusą. O jis sausa-
kimšas, nėra net vietos, kur pasisukt. 
Bet bilietėlio juk reikia. Mato – vyru-
kas perkasi biletą. Galvoja, kad reiktų 
paprašyt, jog nupirktų, bet nešauksi 
per autobusą – nemandagu, o dar var-
do nežino. Pagalvokim logiškai:

„Šioje stotelėje jis neišlipo, vadi-
nasi važiuoja į mano rajoną. Vežasi 
gėlių, vadinasi, važiuoja pas moterį. 
Vežasi gražių gėlių, vadinasi, važiuo-
ja pas gražią moterį. Mano rajone yra 
tik 2 gražios moterys – mano žmona 
ir mano meilužė. Pas mano meilužę 
jis nevažiuoja, nes pas ją važiuoju 
aš. Tada jis pas mano žmoną. Mano 
žmona turi 2 meilužius: Praną ir Kos-
tią. Pranas komandiruotėj… “

– Kostia, nupirk bilietėlį!
– Ach… Iš kur žinai mano vardą?!

Kam kanapės ar hašisšas,
Juk yra ir švenčių šišas?
Ot keistuoliai, kam svaigintis
Jau geriau koncertuos trintis.

Šita vasara – puiki,
Bus geriau nei pajūry.
Bardai gros, „velniai“ kratys,
Amiliutė juos lankys.

O dar Miesto šventė bus – 
Vėl paliks tuščius namus.
O be to, nors skauda kelį,
Ji nulėks ir į „Žirgelį“

Mano dienos – mano miestas
Vien kurortas, vien tik fiestos.
Grosiu, šoksiu ir kratysiu
Ir daržų jau nelankysiu. 

Telefonas pasiteirauti:
8 614 84 874

Nelaimėje neliko vienas Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Antradienį vakare kilo gaisras Antrųjų Kurklių kaimo Dvaro gatvės gyventojo Vytauto Žiuko 
gyvenamajame name. Didelio, 18 metrų ilgio ir 7 metrų pločio,  dar caro laikais statyto namo stogas 
sudegė, gaisrininkai išardė apie 20 kv. m medinio perdengimo, tačiau namo sienojus pavyko išgel-
bėti. Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus teigė, kad dalį namo pavyks atstatyti ir V.Žiukas galės 
gyventi savo sodyboje. 

„Tai labai senas, gal apie 1901 
metus statytas medinis namas, 
kuriame gyveno Pečiulių, Matelių 
šeimos“, - sakė bene prieš ketvirtį 
amžiaus namą nusipirkęs ir jame 
iki šiol gyvenantis V.Žiukas. Jis ne-
gali paaiškinti, iš kur kilo liepsna, 
gaisro priežastis aiškinasi pareigū-
nai. Ją kambaryje pastebėjęs vyras 
bandė gesinti pats, tačiau greitai 
suprato, kad nepavyks ir iškvietė 

ugniagesius gelbėtojus. „Buvo bai-
su, ugnis šniokštė pastogėje, spro-
ginėjo šiferis“, - sakė V.Žiukas. 
Beje, vyras nerūko ir teigia tądien 
nesinaudojęs elektros prietaisais. 

Netoliese gyvenantis Kurklių 
seniūnas A.Jurkus užgirdo pokšintį 
šiferį ir pamatė liepsną. Jis puolė 
skambinti gaisrininkams, tačiau 
šie jau buvo atvykę į gaisro vietą. 
„Radau sodybos šeimininką sėdin-
tį kambaryje, o per lubas varvėjo 
vanduo, - sakė seniūnas.  – Įkal-
bėjau jį nakvoti klėtelėje, atnešiau 
patalynės, o kaimynai – sofą“. 

Trečiadienį gaisravietėje sutik-
tas seniūnas tikino, kad į gaisra-
vietę atvažiuos darbininkai išvalyti 
degėsių, o statybininkai suremon-
tuos sveikiausią išlikusią, dar caro 
laikais statyto namo dalį, nes joje 
išliko lubos. „Kai renovavo kultū-
ros namus, liko medienos, - sakė 
seniūnas. - Paprašiau statybininkų, 
kad atrinktų dar statybai tinkamą 
panaudoti medieną, nesupjautų 
malkoms. Dabar labai pravers se-
nos gegnės, grebėstai, o šiferio irgi 
surasime“. Išgirdęs šiuos seniūno 
žodžius 69 metų V.Žiukas suprato, 
kad kraustytis iš gaisro nuniokotos 
sodybos jam nereikės, o kol sta-
tybininkai suremontuos namą, jis 
pagyvens ir klėtelėje.  

Padėti V.Žiukui atvažiavo ir jo 
giminės, pagalbos ranką ištiesė 
kaimynai. 

Antradienį dar vienas gaisras 
suniokojo Kurklių seniūnijos Kle-
nuvkos kaimo gyventojo ūkinį 
pastatą, kuriame degė šiaudai. Sa-
vininkui dėl apsinuodijimo dūmais 
prireikė medikų pagalbos. Apde-
gė apie 5 tonas šiaudų, sudegė 20 
viščiukų, tačiau buvo išgelbėta 30 
triušių ir 3 ančiukai.  

Seniausias Antrųjų Kurklių namas liko be stogo. 

Nuo gaisro nukentėjusiam Vytautui Žiukui padės ir Anykščių 
rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Pareiškimą iš 
nukentėjusiojo paėmė Kurklių seniūnijos socialinio darbo orga-
nizatorė Živilė Pipirienė. 

Kai seniūnas Algimantas Jurkus patikino Vytautą Žiuką, kad po 
gaisro galės toliau gyventi savo sodyboje, jis pralinksmėjo.  

Autoriaus nuotr. 


