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Mokslas
Prancūzijos medikai buvo šo-

kiruoti, kai sužinojo, kad 44 metų 
vyras gyvena įprastą gyvenimą be 
smegenų. Rentgeno nuotraukos 
parodė, kad ertmė kaukolėje, ku-
rioje turėjo būti smegenys, buvo 
užpildyta smegenų skysčiu.

Ir kas čia keisto? Jei lietuviai 
dažniau pas medikus vaikščiotų, 
dar ne to rastų. Lietuvoje pilna 
tokių, kurie be smegenų gyve-
na. Tiesa, tie prancūzai vis dėlto 
duoda – kam tas smegenų skys-
tis, jeigu yra alaus? 

Linas BITVINSKAS

Robertas Dargis: „Jei kažkas sniego 
gniūžtę ridena – ji auga“
Birželio viduryje Anykščiuose vyko Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos metinė konferencija. Anykščiai sulaukė šalies po-
litikos ir verslo elito desanto, o po šio renginio pramonininkų kon-
federacijos prezidentas Robertas DARGIS atsakė į “Anykštos“ 
žurnalisto klausimus. 

-Naujasis Anykščių meras 
Kęstutis Tubis Anykščius prista-
tydamas pramonininkams pami-
nėjo dvi mūsų įmones – „Anykš-
čių vyną“ ir „Anykščių kvarcą“ 
ir pradėjo šnekėti apie turizmą. 
Anykščių valdžios metai iš metų 
kalba apie mūsų miestą, kaip 
apie turistų laukiantį kurortą.  
Ar anykštėnų mosavimas turiz-
mo vėliava neatgraso gamybi-
ninkų investicijų į mūsų rajoną? 

-Kai kuriems dalykams turizmas 
gali padėti. Reikia suprasti, kad 
sluoksnių yra labai daug ir labai 
įvairių, kad kiekvienas regionas 
turi savo privalumus, kurie gali 
būti išnaudoti jų ekonomikai, o 
Anykščiai nuo seno garsėja savo 
turistine trauka. Nepamirškime, 
kad Anykščiai, pats miestas, yra 
regioninio parko zona - retas atve-
jis, kai miestas pakliūva į parko 
teritoriją, nuo to labai apribojimai 
įvairioms statyboms, priklauso. 
Todėl tas turistinis prioritetas vys-
tomas toliau. Prieš kuri laiką buvo-
me naujojo Anykščių SPA atida-

ryme. Turime gerą segmentą. SPA 
galima ir apgyvendinti žmogų, 
ir paslaugas suteikti, ir išnaudoti 
vietos privalumus. Vaikščiojau aš 
pats tais takais, smagu, kad tokios 
paslaugos ateina. Jeigu kalbėti apie 
pramonę, kaip Anykščiai gali tapti 
pramonės miestu, be abejonės pra-
monininkai renkasi ir trumpajame 
sąraše deda pliusus: teritorija, tam 
tikri paruošti bendrųjų planų spren-
dimai, infrastruktūra - kiek ji yra 
palanki, geležinkeliai – yra? Kelių 
privažiavimai yra ar nėra? Tada 
elektra, dujos yra –nėra? Versli-
ninkai vertina, ar infrastruktūriniu 
požiūriu bus galima nebrangiai 
pastatyti kažkokius dalykus. Pas-
kui labai svarbus momentas, kuris 
taip pat yra sprendimus priimančio 
žmogaus trumpajame sąraše, žmo-
giškieji ištekliai. Žinau iš Anykš-
čių SPA savininkų, kad nepavyko 
Anykščiuose surasti žmonių, nors 
jiems reikėjo mažiau nei šimto, ir 
žinau, kad jis vežasi darbuotojus iš 
kitų rajonų.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dar-
gis sako, kad „darbuotoją apsaugo ne geras Darbo įstatymas ir ne 
išeitinė, o darbuotojo žinios, jo pareigingumas, jo kvalifikacija“.
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Viliaus Juodelio Antikorupcijos 
komisijoje nebus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono valdančioji dauguma po laikraščio „Anykšta“ ir portalo anyksta.lt publikacijų bei Tarybos na-
rio, „darbiečio“ Alfrydo Savicko protesto nusprendė Antikorupcinės komisijos pirmininku nerinkti social-
demokrato Viliaus Juodelio. Negana to, V.Juodeliui apskritai neliko vietos Antikorupcinėje komisijoje.

KGB valdančiajai daugumai neužkliuvo, bet socialdemokratas Vilius Juodelis nebus 
rajono Tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininku ir net nariu. V.Juodeliui užimti 
šias pareigas sutrukdė visai netolima praeitis.

Autoriaus nuotr.

Atlaidai. Rytoj Svėdasų bažny-
čioje švenčiami didieji Petro ir Po-
vilo atlaidai: po procesijos ir Sumos, 
prasidėsiančių 11 valandą, vyks vie-
no iš Petrų - Petro Vinkšnelio net 47 
metus dirbusio vargonininku pami-
nėjimas - giedos Pandėlio ir Svėdasų 
chorai, Kamajų giesmininkės, ope-
ros solistas Tomas Ladiga, kankliuos 
Užpalių „Pasagėlės“ mergaitės.

Jaunimas. Šį savaitgalį Alytuje 
vyks krikščioniškas jaunimo festiva-
lis ,,Jaunimo dienos 2015“, kuriame 
dalyvaus ir anykštėnai, juos lydės 
kunigas Nerijus Papirtis. Kas dvejus 
metus vykstančiose „Jaunimo die-
nose“ tikimasi sulaukti daugiau nei  
5000 jaunųjų krikščionių iš visos 
Lietuvos.

Trasa. UAB „Termotaupa“ iškasė 
tranšėją, o „Anykščių šilumos“ dar-
buotojai paklojo ir sujungė naujos 
322 metrų ilgio šilumos trasos vamz-
džius. Dabar sandarinami vamzdžiai, 
paskui bus lyginami grioviai ir atsta-
toma kelio ir šaligatvių danga.

Vadovaus. Nuo birželio 25 iki 
liepos 10 dienos Anykščių savival-
dybės administracijos direktorės pa-
vaduotojas Saulius Rasalas pavado-
vaus kaip žmogus – administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė dviems 
savaitėms išėjo atostogų.

Rūkantiems. Anykštėno Seimo 
nario Sergejaus Jovaišos iniciatyva 
Seimas padidino baudas rūkantiems 
nerūkymo zonose 3,45 karto. Anks-
čiau šis malonumas „kainavo“ nuo 
20 iki 50 litų, dabar baudos bus nuo 
20 iki 50 eurų.

Atleis. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį vieningai ir be diskusi-
jų balsavo už tai, kad A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė Ona 
Repečkienė nuo rugpjūčio 14-osios 
būtų atleista iš darbo. Jai bus išmo-
kėta 6 mėnesių atlyginimo dydžio 
išeitinė kompensacija. Laikinuoju 
mokyklos vadovu bus paskirtas di-
rektorės pavaduotojas Gintaras Dau-
gėla.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį „Anykšta“ galite pasveikin-
ti savo artimuosius. Sveikinimo kai-
na – 15,90 Eur.

Garsindamas Lietuvą neteko 
darbo

Anykščiuose dirbęs režisie-
rius Erikas Druskinas teigia 
tapęs politikos auka.

Rusų kalbos Anykščių merą išmokė 
Levas Tolstojus

Vilkai papjovė 
34 avis

Kęstutis Tubis: „ Man svarbi 
vieta, kur užaugau. Jaučiu po-
reikį sugrįžti, aplankyti vaikystės 
vietas...“
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spektras

Temidės svarstyklės
Priežastis I. 2015-06-22 

Anykščių policijoje pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl vyriškio, gi-
musio 1945 m., rasto Skiemonių 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo.

 Priežastis II. 2015-06-22 
Anykščių policijoje pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1952 m., rasto Kavarsko 
seniūnijoje, mirties priežasties 

nustatymo.
Mušė. 2015-06-23 apie 19 valan-

dą savo namuose Svėdasų seniūni-
joje, neblaivus (2,15 prom.) sūnus, 
gimęs 1980 m., konflikto metu su-
mušė motiną. Vyriškis uždarytas į 
areštinę.        

Dūrė. 2015-06-23 apie 14 valan-
dą Anykščiuose, Kurklių gatvėje, 
namo kieme, kilus konfliktui, 36-
erių metų moteris peiliu sužalojo 
45-erių metų sugyventinį, kuris dėl 
durtinės žaizdos pilve paguldytas į 

ligoninę. Įtariamoji uždaryta į areš-
tinę.

 Kanapės. 2015-06-23 apie 14 
valandą 45 minutės Anykščiuose, 
J. Jablonskio gatvėje, automobilių 
stovėjimo aikštelėje patikrinus vy-
riškio, gimusio 1982 m., automobi-
lį, daiktadėžėje buvo rasti du popie-
riaus lankstinukai su žalios spalvos 
augaline medžiaga, kaip įtariama, 
– kanapėmis. Vyriškis uždarytas į 
areštinę.

Mušė II. 2015-06-24 apie 16 va-

landą 50 minučių, neblaivus (0,61 
prom.) vyriškis, gimęs 1959 m., 
savo namų Kavarsko seniūnijoje, 
kieme naudojo fizinį smurtą buvu-
sios žmonos atžvilgiu. Vyriškis su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Bandymas. 2015-06-25 apie 3 
valandą 45 minutės Skiemonių se-
niūnijoje, buvo brautasi į parduotu-
vę. Išlaužtos metalinės ir plastikinės 
durys, rakinamos grotos neišlauž-
tos, į prekybos salę nepatekta. Tur-
tas draustas. Nuostolis tikslinamas. 

J.Makštelė „Anykščių vyno“ 
gamyklai vadovavo 1963-1986 
m. ir 1995-2001 m., taigi išsky-
rus pertrauką – beveik 40 metų. 
J.Makštelės valdymo laiku iš es-
mės buvo rekonstruoti gamyklos 
pastatai, pakeistas produkcijos 
asortimentas. Beje, iš darbo jis 
pirmą kartą pasitraukė tuoj po to, 
kai 1985 metais „Anykščių vyno“ 
gamykla buvo pertvarkyta į maisto 
gamybos įmonę, ėmusią gaminti 

Mirė Jonas Makštelė
Trečiadienį, Vilniuje, ligoninėje mirė „Anykščių vyno“ gamyklos 

patriarchas Jonas Makštelė. Jam pavasarį suėjo 82-eji metai.

saldainius „Karvutė“ ir vaisvande-
nius. 

1986–1990 m. J. Makštelė buvo 
Lietuvos agropramoninio komi-
teto gėrimų skyriaus viršininkas, 
vėliau, iki 1995 m., dirbo Lietu-
vos maisto pramonės asociacijos 
struktūrose, buvo šios asociacijos 
bendrovės „Aima“ vyriausiasis 
specialistas. Ilgametis J.Makštelės 
draugas Jonas Rastenis „Anykštai“ 
apie velionį sakė: „Tokių žmonių 

ne tik Anykščiuose, bet ir visoje 
Lietuvoje nebuvo daug. Nuosta-
bus žmogus. Netektis visai šaliai. 
Jo dėka „Anykščių vynas“ buvo 
išstatytas, kitos įmonės neprilygo 
mūsiškei“. 

J. Makštelei buvo suteiktas Lie-
tuvos nusipelniusio inžinieriaus 
garbės vardas. Su žmona Zita jis 
užaugino sūnų Artūrą. Paskutiniu 
metu J.Makštelė gyveno Kaune. 
Jis pašarvotas Kauno Šančių laido-
jimo namuose „Rimtis“. Velionis 
bus laidojamas šiandien.

-ANYKŠTA

Jonas Makštelė „Anykščių 
vyno“ gamyklai su pertrau-
ka vadovavo beveik 40 metų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ji Taryboje pakeitė Antaną Bau-
rą, kuris pradėjo dirbti savivaldy-
bės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėju, ir todėl turėjo 
atsisakyti mandato. „Valstiečiai“ 
Taryboje turi tris mandatus. Šiai 
partijai Taryboje dar atstovauja 
ūkininkas Raimondas Balsys ir 

Prisiekė nauja Tarybos narė
Ketvirtadienį, Anykščių rajono tarybos posėdyje prisiekė nauja 

Tarybos narė - 52-iejų metų Valstiečių ir žaliųjų partijos atstovė 
Nijolė Barkauskienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Žemės ūkio kooperatyvo 
„Žalioji lanka“ vadovė Ni-
jolė Barkauskienė Taryboje 
pakeitė Antaną Baurą.

Autoriaus nuotr.

sunkiosios atletikos treneris Algir-
das Ananka. Pasitraukus A.Baurai, 
pirmiausia teisę patekti į Tarybą 
turėjo verslininkas Remigijus Pe-
čiukėnas, porinkiminiame partijos 
sąraše likęs 4-uoju. Tačiau, jis šią 
teisę perleido 5-oje pozicijoje atsi-
dūrusiai N.Barkauskienei.

N.Barkauskienė vadovauja že-
mės ūkio kooperatyvui „Žalioji 
lanka“, gyvena Viešintose, yra bai-
gusi Vabalninko žemės ūkio tech-
nikumą, turi tris vaikus. 

Visą valandą Tarybos posėdy-
je N.Barkauskienė dalyvavo kaip 
stebėtoja. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos atstovė į posėdį atva-
žiavo 11 valandą ir tik tuomet 
N.Barkauskienė davė priesaiką ir 
pradėjo dalyvauti balsavimuose.

Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
joje buvo 130 abiturientų, pasirin-
kusių laikyti anglų kalbos valstybi-
nį brandos egzaminą. Iš jų 16-35 

Už anglų kalbos egzaminą – nė vieno „šimtuko“
Šią savaitę buvo paskelbti anglų kalbos valstybinio brandos eg-

zamino rezultatai. Anykščių rajone šį egzaminą laikė 151 abituri-
entas. Visi pasirinkusieji anglų kalbos egzaminą, jį išlaikė, tačiau 
nė vienas negavo 100 balų įvertinimo.

proc. surinko 25 moksleiviai, 36-
85 proc. – 99 abiturientai ir 86-99 
proc. – 27 laikiusieji.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižgan-

to gimnazijoje egzaminą laikė 10 
moksleivių. Iš jų 16-35 proc. surin-
ko 3 svėdasiškiai, o 36-85 proc. – 7 
moksleiviai.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijoje buvo 8 abiturientai, laikę šį 
egzaminą. Iš jų 16-35 proc. surin-
ko 3, o 36-85 proc. – 5 mokiniai.

Anykščių technologijos moky-

kloje egzaminą laikė 3 mokslei-
viai, visi pateko į 36-85 proc. balų 
surinkusiųjų kategoriją.

Visoje Lietuvoje minėtą egzami-
ną laikė 21 230 abiturientų. Neiš-
laikė 54, o „šimtukus“ surinko 1 
088 moksleiviai.

-ANYKŠTA

Vaikai. „Dėl iš lietuvių šeimos 
atimto vaiko Norvegijoje frakcija 
buvo susitikusi su Vaiko teisių ap-
saugos kontroliere Edita Žiobiene 
ir su užsienio reikalų ministru Linu 
Linkevičiumi. Po susitikimų supra-
tome kelis paprastus dalykus - visų 
pirma, Lietuva neturi realių svertų 
padėti mažamečiams Lietuvos pi-
liečiams užsienyje. Antra - niekas 
nėra atsakingas už mažamečių tei-
sų apsaugą už Lietuvos ribų. Todėl 
siūlome keisti įstatymus, kad vaiko 
teisių apsaugos kontrolierius turėtų 
daugiau galimybių ginti vaikų inte-
resus, o jų kompetencijos ribos ne-
pasibaigtų ties mūsų valstybės sie-
nomis“, - sakė Kęstutis Daukšys.

Atlyginimai. Vyriausybė posė-
dyje paskirstė asignavimų valdyto-
jams ir savivaldybėms kultūros ir 
meno darbuotojų darbo užmokes-
čiui padidinti skirtas lėšas – 4 mln. 
927 tūkst. 536 eurus. „Nuo liepos 
1 dienos mažiausiai uždirbančių 
kultūros ir meno darbuotojų atly-
ginimus didiname vidutiniškai 40 
eurų. Taip įgyvendiname duotą 
pažadą etapais kelti atlyginimus 
mažiausiai uždirbantiems kultūri-
ninkams ir meno srities darbuoto-
jams“, – sako premjeras Algirdas 
Butkevičius.

Santuoka. Šių metų liepos 10 d. 
įsigalios Seimo priimtos Civilinio 
kodekso pataisos, kurios leis suda-
ryti santuoką bet kurioje Lietuvos 
civilinės metrikacijos įstaigoje. 
Todėl savo norimą santuokos su-
darymo vietą galės rinktis jau šią 
vasarą aukso žiedus sumainysian-
tys įsimylėjėliai. Iki šiol tai buvo 
galima daryti tik savivaldybėje, 
kurioje deklaruota jaunavedžių ar 
jų tėvų gyvenamoji vieta.

Lengvatos. Premjeras Algirdas 
Butkevičius yra už tai, kad Pridė-
tinės vertės mokesčio (PVM) len-
gvata šildymui būtų įteisinta įsta-
tymais ir tikisi, kad Seimas tokiam 
įstatymui pritars. „Jūs tikriausiai 
atsimenate mano išsakytas mintis, 
kai vyko diskusija prieš pusę metų, 
kad norint, jog toliau nebebūtų 
grįžtama prie tų diskusijų kas pusę 
metų, aš siūliau jau tuo metu, kad 
būtų PVM lengvata šildymui pri-
imta iki kadencijos pabaigos. Tai 
šitos nuostatos ir laikausi, bet, kaip 
matote, vėl grįžta buvo po pusme-
čio ir vėl sukeltos didelės tikriau-
siai emocijos ir Seime. Bet aš ma-
nau, kad Seimo nariai priims šitą 
PVM mokesčio lengvatą“,- sakė 
A. Butkevičius. Seimas iki 2016 
m. liepos 1 d. linkęs pratęsti len-
gvatinį 9 proc. PVM tarifą šilumos 
energijai ir karštam vandeniui. 

Statistika. Per savaitę - bir-
želio 19-25 dienomis - Lietuvos 
keliuose ir gatvėse žuvo 6 žmo-
nės: 4 vairuotojai, 1 keleivis ir 1 
dviratininkas. Sužeisti 83 žmonės. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
duomenimis, per savaitę šalyje, 
pirminiais duomenimis, įvyko 76 
eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 
žmonės. Neblaivūs vairuotojai sie-
tini su 2 eismo įvykiais, kuriuose 
sužeisti 2 žmonės. 

Mirė. Penktadienį mirė žymus 
Rusijos politinis veikėjas, buvęs 
šalies užsienio reikalų ministras ir 
premjeras Jevgenijus Primakovas. 
Jam buvo 85-eri.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis „Anykštai“ sakė, kad Vil-
niuje gyvenantys Pikčiūnai yra nu-
sipirkę sodybą, kuri kartu su 5 ha 
pieva yra aptverta ir į šią teritoriją 
suleista 200 avių banda. „Baisus 
vaizdas. Mėtosi skrandžiai, žarno-
kai... Vilkai siautėjo ne tik pievoje, 
bet ir pačios sodybos kieme. Dau-
guma sudraskytų avių – jaunikliai. 
Iš karto suskaičiavo 25 negyvas 
avis, kitos, matyt, paskui nugaišo.“ 
- „Anykštai“ pasakojo V.Neniškis.

Ūkininkų sodyba yra negyve-
nama, šalia nėra kaimynų. Iki 
Aulelių kaimo – geras kilometras. 
Pikčiūnai Aulelių apylinkėse laiko 
kelias avių bandas, kuriose iš viso 
per 800 avių. Svėdasuose gyvena 
vyresniojo Pikčiūno uošviai, kurie 
taip pat kartais užsuka pažiūrėti 

Vilkai papjovė 34 avis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Aulelių apylinkėse (Svėdasų sen.) ūkininkaujantys Stanislovas 
Pikčiūnas ir jo sūnus Tadas pirmadienį atvažiavę į Padvarių kai-
me esančią sodybą buvo šokiruoti: didelėje teritorijoje mėtėsi iš-
draskytos jų avys. Skelbiama, kad vilkai papjovė ir išdraskė 34 
ūkininkų avis.

žento ūkio.      
Beje, Pikčiūnams sudraskytos 

avys – ne pirmas nuostolis. Prieš 
kurį laiką buvo pavogtas jų trak-
torius.

Anykščių maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas, Anykščių rajo-
no tarybos narys Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad šiemet nu-
kentėjo jau keturių ūkininkų avys. 
Tiesa, dviem atvejais bėda buvo 
suversta sulaukėjusiems šunims. 
Tačiau, pagal avių draskymo pobū-
dį neabejojama, kad šalia Aulelių 
siautėjo vilkai. Naktį iš trečiadie-
nio į ketvirtadienį vilkai papjovė 
ir dvi Viešintų ūkininko avis. Šios 
avys taip pat buvo aptvare, bando-
je ganėsi 20-30 avių.

Anksti į medžioklę išėję vilkai 
D.Žiogelio nestebina. Pasak jo, 

užpernai, balandžio 1-ąją, vilkai 
išpjovė tvarte buvusias anykštėno 
ūkininko avis.

Ūkininkai, kurių avis išpjovė vil-
kai, gaus piniginę kompensaciją iš 
rajono biudžeto. Yra sudaryta Me-
džiojamų gyvūnų padarytos žalos 
apskaitos komisija, kuriai vado-
vauja savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Antanas Girskus. Pa-
sak A.Girskaus, yra reglamentuo-
ta, kiek už kokį gyvulį savivaldy-
bės privalo išmokėti ūkininkams, 
jeigu nustatoma, kad juos papjovė 
laukiniai žvėrys – kompensacijos 
už avis svyruoja nuo 29 eurų už 
ėriuką, iki šimtų eurų - už veisli-
nį aviną. A.Girskaus vadovaujama 
komisija ne tik skaičiuoja sudras-
kytus gyvulius, bet ir tiria, kas juos 
sudraskė. Jeigu nustatoma, kad avį 
papjovė ne vilkai, o šunys – kom-
pensacija ūkininkui nepriklauso. 
Pasak specialisto, laukiniai gy-
vūnai yra valstybės nuosavybė, 
todėl už juos valstybė ir prisiima 

atsakomybę, o šunys, nors ir sulau-
kėję, vis tiek yra jų šeimininkų ar 
buvusių šeimininkų atsakomybė-
je. Tiesa, net ir genetiniai tyrimai 
nepadės nustatyti, kas iš žmonių 
buvo sulaukėjusio šuns prosenelio 
šeimininkas.

Kalbama, kad šalia Aulelių siau-
tėję vilkai sukėlė nerimą ir dėl 
šiame kaime esančiuose globos 
namuose gyvenančių vaikų. Tačiau 
rajono meras Kęstutis Tubis, kuris 
yra ir medžiotojas, „Anykštai“ aiš-
kino, kad kalbos apie vilkų keliamą 
grėsmę vaikams yra nesąmonė, nes 
apskritai vilkai į gyvenvietes nei-
na. Pasak mero, į kaimus paprastai 
braunasi sulaukėję šunys. K.Tubis 
dėstė, kad vilkų medžioklės sezo-
nas prasideda tik rugpjūčio 15-ąją, 
tačiau, pasak jo, jeigu vilkų teroras 
nesiliaus, teks prašyti medžioklės 
sezoną pradėti anksčiau. Jo teigi-
mu, dabar į vilkus galima šauti tik 
tokiu atveju, jei vilkas kelia realią 
grėsmę žmogaus turtui arba, žino-
ma, pačiam žmogui.
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savaitės citatos???

Kalbino Linas BITVINSKAS, 
fotografijos Jono JUVEVIČIAUS 

(Nukelta į 13 p.)

Ar auginate 
daržovių 
savo stalui?

užuojauta

Nuoširdžiausius užuojau-
tos žodžius skiriame Adelei 
DENIUŠIENEI dėl mylimo 
brolio mirties.

N. ir J. Kalveliai, J. Vaitie-
kūnienė

Priežastis ar pretekstas – 
kelionė į Gruziją
 
E.Druskinas griežčiausios darbi-

nės nuobaudos sulaukė už „savava-
lišką“ kelionę į Gruziją, kurioje iš-
skleidė rekordinę Lietuvos vėliavą. 
Pats E.Druskinas apie kelionę teigia 
informavęs tuo metu dar laikinąją 
Širvintų rajono merę Živilę Pins-
kuvienę ir buvo gavęs žodinį suti-
kimą bei pažadą, leidimą įforminti 
įsakymu.

Širvintų rajono taryboje 
E.Druskino kelionės ir nuobaudos 
klausimas buvo svarstomas birželio 
11 dieną, svars-
tant šį klausimą 
Kultūros centro 
direktorius buvo 
išprašytas iš po-
sėdžio ir nega-
lėjo dalyvauti savo „teisme“. Tiesa, 
vėliau, reikalaujant opozicijai, į jį 
buvo vis tik pakviestas. Tą dieną 
joks nuobaudos kausimas nebuvo 
priimtas, balsavimą užblokavo opo-
zicija, nusišalinusi nuo svarstymo ir 
palikusi posėdžių salę. Taip Tarybo-
je nebesusidarė kvorumas.

Tačiau E.Druskiną, bent jau jo 
paties teigimu, tą pačią dieną, kai 
prisiekė (pirmadienį, birželio 22- 
ąją), atleido Širvintų rajono merė 
Ž.Pinskuvienė.

Širvintų Kultūros centro ir jo fi-
lialų darbuotojų profesinė sąjunga 
dar iki atleidžiant E.Druskiną įžvel-
gė politikavimą ir kreipėsi į šalies 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę, 
Ministrą Pirmininką Algirdą But-
kevičių, ministrus, Darbo partijos 
pirmininką Valentiną Mazuronį ir 
kt., gindama E.Druskiną ir prašyda-
ma sustabdyti atleidimo klausimo 
politizavimą. 

Merė teigia neturėjusi 
pasirinkimo

„Anykštos“ kalbinta Širvintų ra-
jono merė, „darbietė“ Ž.Pinskuvienė 
sakė, jog Širvintų Kultūros centro 
direktorius E.Druskinas šiurkščiai 
pažeidė darbo kodeksą: „Visiems 
galioja vienodas įstatymas – kad 
žmogus (nesvarbu, ar gydytojas, 
ar mokytojas), jei savaitę neateina 
į darbą, turi gauti įstaigos vado-
vo leidimą. Tam, kad išvažiuotų į 
kažkokią komandiruotę (tai yra jo 

Garsindamas Lietuvą 
neteko darbo

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Tik gegužės pradžioje Širvintų Kultūros centro direktoriumi tapęs režisierius Erikas Druskinas 
jau neteko darbo. Anykščiuose gerai žinomą režisierių atleidusi Širvintų rajono merė Živilė Pinsku-
vienė teigė, kad nelabai turėjo kitą pasirinkimą, o pats E.Druskinas kalbėjo, jog atleidimas galėjo 
būti kerštas.

asmeninis reikalas), jis turėjo gauti 
rajono Tarybos leidimą. Į tą koman-
diruotę jis išvyko be Tarybos leidi-
mo ir savaitę laiko nebuvo darbe. 
Kaip galvojat, ar tai pakankama 
priežastis atleisti įstaigos vadovą?“, 
- kalbėjo Širvintų merė.

Ž.Pinskuvienė teigė, kad 
E.Druskinas žinojo, jog laikinas 
meras (Širvintose buvo rengiami 
pakartotini rinkimai) negali duoti 
tokio leidimo, kad leidimą duo-
ti gali tik Taryba. Merė teigė, kad 
E.Druskinas penktadienį, prieš iš-
vykdamas į Gruziją, prašymą jį iš-
leisti vis tik įteikė likus apie 10 mi-

nučių iki darbo 
pabaigos.

„Kokie dar 
gali būti varian-
tai, jei žmogus 
savaitę laiko ne-

būna darbe?“, - klausimu į kausimą 
atsakė Ž.Pinskuvienė, paklausta, 
kodėl E.Druskinui paskirta griež-
čiausia nuobauda.

Paprašyta paaiškinti, kodėl 
E.Druskino ginti stojusi profesinė 
sąjunga nuobaudos klausime ieško 
politikavimo, Ž.Pinskuvienė politi-
kavimą neigė. Maža to, ji prisimi-
nė, kad svarstant E.Druskino sky-
rimo į Kultūros centro direktoriaus 
pareigas klausimą, jis Taryboje 
paklaustas apie partiškumą, prisipa-
žino esąs socialdemokratas, tačiau 
Ž.Pinskuvienė vis tiek ragino Ta-
rybos narius už režisierių balsuoti. 
„Tai dar kartą parodo, kad visiškai 
nepolitikavau“, - „Anykštai“sakė 
merė.

„Jei man prezidentė arba prem-
jeras atsiųs raštu, kad vieni įstaigų 
vadovai gali nedirbti, savaitę laiko 
neiti į darbą, kiti gali eiti, tai... vis 
tiek kažkokia tvarka turi būti, žino-
čiau, kaip kitą kartą elgtis“, - apie 
profesinės sąjungos kreipimąsi į ša-
lies vadovus kalbėjo Širvintų rajono 
merė.

Pirma padėka, po to – 
atleidimas

E.Druskinas, „Anykštos“ pa-
klaustas apie atleidimą iš pareigų, 
teigė, kad žodinį sutikimą vykti į 
Gruziją iš merės (nors ir laikinos) 
Ž.Pinskuvienės, turėjo. „Čia tik 
politika ir daugiau nieko“, - apie 
atleidimą tvirtino režisierius. Jo pa-

stebėjimu, merė iš pradžių neneigė 
davusi leidimą E.Druskinui vykti į 
Gruziją, tačiau vėliau tai ėmė neigti. 
Juo labiau, kad, pasak E.Druskino 
(o ir vietos žiniasklaida citavo vie-
ną iš vietos opozicinių politikų), 
Kultūros centro direktoriui nėra 
patvirtintos darbo tvarkos – parei-
gybių aprašymo, o jis iki vykstant 
į Gruziją jau buvo reikiamą skai-
čių dienų bei valandų per mėnesį 
atidirbęs. Širvintų rajono taryboje 
nuskambėjusius kaltinimus, jog 
E.Druskinas vos nesužlugdė mies-
to šventės prieš ją išvažiuodamas į 
Gruziją, E.Druskinas pavadino „vi-
sišku briedu“. Jis teigė, jog visi bū-
tini darbai buvo sutvarkyti, jis pats 
vedė dalį renginių, dirbo nuo anks-
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tiesa, 
porai valandų šventės metu kultūros 
centro direktorius buvo išvažiavęs į 
Gruzijos ambasadą Vilniuje: „Kvie-
čiau ir pačią merę važiuoti, bet ji 
motyvavo kažkokiu Darbo partijos 
posėdžiu ir nevažiavo“, - kalbėjo 
E.Druskinas.

Vietos žiniasklaidoje buvo pasiro-
dę kaltinimų, jog E.Druskinas neva 
buvo neparuošęs kažkokio scenari-
jaus ar kalbos ir jo neįteikęs vedan-
čiajam. Pasak pačio E.Druskino, tas 
vedantysis – Tarybos narys „darbie-
tis“, kuris turėjo pristatyti miesto 
garbės piliečius ir kitus asmenis, 
tačiau, pačio režisieriaus teigimu, 
reikiama informacija vedančiajam 
buvo suteikta.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė Eriko 
Druskino klausimą išsprendė jau pirmąją savo 
darbo dieną, po to, kai prisiekė mero pareigose.

DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

...Kokie dar gali būti va-
riantai, jei žmogus savaitę 
laiko nebūna darbe?..

Anykščiuose dirbęs režisierius Erikas Druski-
nas teigia tapęs politikos auka.

Jūratė VINGRIENĖ, anykš-
tėnė:

-Taip, daržovių auginame. 
Visos daržovės yra tradicinės 
lietuviškos – morkos, bulvės, 
svogūnai, krapai, braškės, že-
muogės. Diskutuoti apie tai, ar 
geriau pirkti, manau, neverta. 
Savos yra savos, ekologiškos. 

Elvyra LASSKAJA, anykš-
tėnė:

- Neauginu jokių daržovių, 
nes gyvenu daugiabutyje. Jau-
nystėje nebuvo galimybių, o 
dabar jau nebenoriu. Turiu ko-
lektyvinį sodą, bet ten nieko 
nedarau. Sode ilsiuosi, vietoj 
daržo yra pievutė. Namuose 
auginu gėles, nes be jų bute 
būtų liūdna. 

Rita UTURYTĖ, anykštėnė:
- Auginu. Yra noras užsiau-

ginti savo daržovių. Žmonės į 
sodus važiuoja auginti daržo-
vių, o aš prie namo turiu vietos, 
todėl yra kelios lysvės, pora 
šiltnamių. Auginu tradicines 
Lietuvoje daržoves – agurkus, 
pomidorus, morkas ir t.t. 

Ministras tai priėmė 
asmeniškai?

Kęstutis TUBIS, Anykščių meras, 
buvęs Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas, apie policinį 
mąstymą: 

„Ministras mane apkaltino po-
liciniu mąstymu, o aš viešai pa-
reiškiau, kad piliečiai policinį 
mąstymą toleruoja, policinio mąs-
tymo netoleruoja nusikaltėliai.“ 
 

Na, dar nusipirkti vasarnamį
Ispanijoje bei kuklią jachtą...

Kęstutis TUBIS, apie pinigus:
„Pakanka žmogui turėti tiek pini-

gų, kad galėtų gyventi oriai – neskai-
čiuoti centų parduotuvėje, išgalėti 
nueiti į koncertą ar spektaklį, susi-
tvarkyti buitį.“

Gali būti, bet neišrinktas...

Vytautas GALVONAS, rajono Ta-
rybos narys, apie tai, jog socdemas 
Vilius Juodelis netapęs Antikorupci-
nės komisijos pirmininku, neišrink-
tas net ir komisijos nariu: 

„Kad V.Juodelis negali būti net 
komisijos nariu – neetiška ir nelo-
giška“.

Ir Viktorui?

Živilė PINSKUVIENĖ, Darbo 
partijos narė, Širvintų merė, apie 
Eriko Druskino atleidimą iš Širvintų 
kultūros centro direktoriaus pareigų: 

„Visiems galioja vienodas įstaty-
mas“.

O jei dar apsimestumėme nu-
distais...

Robertas DARGIS, Lietuvos pra-
monininkų konfederacijos preziden-
tas, apie tai, jog Anykščiuose apsi-
lankiusius norvegus galima padaryti 
mūsų krašto ambasadoriais: 

„Tikiu, kad bent vienas lėktuvas 
išskris pažiūrėti, kas čia iš tikrųjų 
vyksta su tais pagonimis.“

Ir apskritai, kol nėra kelio, reik-
tų atodangą paslėpti

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių re-
gioninio parko direktorius, apie tai, 
kodėl nėra nuorodų Daumantų ato-
dangos link:

„Kol nebus sutvarkytas kelias, 
nebus gero privažiavimo iki atodan-
gos, jokių nuorodų ir ženklų nesta-
tysime.“

Per Kalėdas saulėtekio 
sulaukti sunkiau

Rita BABELIENĖ, Anykščių 
menų centro direktoriaus pavaduo-
toja, apie Joninių šventimą: 

„Šventė reikalinga visiems – juk 
tradicijos, trumpiausia naktis.“  
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rievės

Sigita PIVORIENĖ

„Iš dulkės gimei, dulke ir virsi“ 
– skelbia krikščioniška tiesa. 
Šioji tiesa būtų visai teisinga, jei 
ne kelios detalės: virsti dulke, 
pasirodo, ne taip jau paprasta. Iki 
virtimo ja gali tekti ne vienerius 
metus, o gal – ir ištisus dešim-
tmečius ar šimtmečius pragulėti 
tiesiog... po asfaltu. Išties – nema-
loni situacija. Tam, kuris taip in-
tensyviai ruošiasi į tą dulkę virsti, 
gal ir tas pats, kurioje vietoje 
gulėti – kapinaitėse po berželiu 
ar vidury miesto po keliu. Tačiau 
tie, kuriems tenka per jį vaikščioti, 

atrodo nelabai patenkinti...
Kalbu negražiai, gal – net 

žiaurokai. Gal piktinu skaitytoją 
savo bjauriomis mintimis, bet tą 
darau ne šiaip sau. Nesu linkusi 
į sadizmą. O kadangi nesu, tai 
man situacija, gvildenama eks-
pertų ir paprastų žmogelių, kuo-
met, atkasus žmogaus kaukolę, 
kūną nuspręsta palikti po keliu, 
atrodo šiek tiek žiauroka.    

Labiausiai keista, kad atkastas 
asmuo nesukėlė jokio susido-
mėjimo archeologams. Kur kas 
daugiau dėmesio buvo skirta prie 
„buitinio“ atrastiems akmenims 
– darbai iš karto sustabdyti, 
akmenys apžiūrinėjami ne vieną 
ir ne dvi dienas, net buvo spren-
džiama, kad aikštelės vėl užasfal-
tuoti negalima. Esą tie akmenys 
labai svarbūs, turbūt nusipelnę 
visuomenei, nes istoriniai. Taip 
išeina, kad tas žmogelis, kurio 
galvą išsivežė, turėtų gailėtis, 
kad nėra grindinio akmuo...

Stebiuosi ir svarstau: ar taip 
įvyko dėl archeologų nekom-
petencijos, tingėjimo, nenoro? 
Juk tokiu atveju yra sustabdomi 
milijoniniai projektai, kasinėja-

ma, tiriama, aiškinamasi. Viena 
ausim girdėjau, kad statybų 
objektų užsakovai net nutyli atve-
jus, kai jų statybvietėje randamas 
koks kaulelis (kad ir šuns), kad 
archeologai darbų nestabdytų... 
O čia – viskas legaliai: išsikvietė, 
atvažiavo, apžiūrėjo, nustatė – ne 
gyvulys. Užkasė, išvažiavo. O 
kas gali pasakyti, kad tų palaikų 
ten nėra daugiau? Susidaro toks 
įspūdis, kad asfaltas yra tik prie-
danga: gal atardžius jo gabaliu-
ką, teks ardyti ir dar, ir dar, ir 
dar šiek tiek? Darbo juk daug, o 
dirbti tingisi. Ypač – vasarą.

Dar mane kirbina paprasčiau-
sias smalsumas: o gal tai kokia 
svarbi istorinė asmenybė? Aišku, 
ne Tutanchamonas, bet vis tiek... 
Būna, akcentuoja: čia palaidoti 
kokie Napoleono kariai. Gal ir 
čia palaidoti? O gal tai – nu-
sikaltimo auka, gal artimieji, 
kažkada praradę brolį/sesę, vyrą/
žmoną ar vaiką, gautų ramy-
bę, nes tai jis, lauktas daugybę 
metų... Gal prie tų kūnų netyčia 
„mėtosi“ senovinių brangeny-
bių? Tiesa, archeologė teigė, kad 
„nesimėto“ – dėl to „neįmano-

ma“ nustatyti griaučių amžiaus 
ir neverta palaikų atkasti.

Turbūt visiems bent jau 
nemalonius jausmus kelia tai, 
kad palaikai buvo „išardyti“ 
– galva pas policininkus, o per 
likusį kūną sėkmingai rieda mūsų 
vairuojami automobiliai. Asfalto 
gaila, pinigus kainuoja, neverta 
– tokie argumentai. Net neabe-
joju – jei ten būtų atkasę kokį 
senovinį stalą, asfaltas greitai 
būtų išdaužytas. Patiko išsakyta 
archeologo Gintauto Zabielos 
mintis – likviduojant avariją ga-
tvėje dar ne tiek asfalto išardo-
ma. Ir nieko, atgal suklijuoja. Tik 
sumokėti už tai reikia.

Teko skaityti, kaip prieš trejus 
metus Dusetose, šiukšlyno vieto-
je, buvo atrasti žmonių palaikai. 
Tuomet buvo spėjama, kad tai – 
nukankintų partizanų griaučiai. 
Dirbo ne vienas ir ne du arche-
ologai, ne vienus (o gal ir visus) 
griaučius iškasė ir išsivežė ištirti. 
Tie archeologai spaudai teigė, 
kad padaryti tyrimą, iš kokio lai-
kotarpio griaučiai „atkeliavę“, 
nėra taip jau ir sudėtinga – terei-
kia į pagalbą pasitelkti specialų 

aparatą. O nuo ko žmogelis 
pasimirė, nustato teismo medici-
nos ekspertai, apžiūrėję, ar nėra 
sužeidimų, ligų paliktų pėdsa-
kų. Taip pat šie ekspertai geba 
nustatyti lytį, amžių, net – atkurti 
veidą. Tada vėl iškyla klausimas: 
jei anykštėnas (spėkime, kad jis 
„mūsiškis“), tarkim, mirė nuo 
sužeidimo į krūtinę (kuri liko po 
asfaltu), ar teismo medicinos 
ekspertai tokią mirties priežastį 
nustatys iš kaukolės?

Ir juokinga, ir graudu, ir pikta. 
Valdžia, tiesa, po dviejų savai-
čių diskusijų pažadėjo iškasti 
nelaimėlį visą, ir dar tinkamai 
palaidoti. Policija patvirtino tą 
patį – kad valdžia iškas. O kai 
teismo medicinos ekspertai pa-
teiks išvadą, kas, kaip ir iš kur – 
sužinosime ir mes. Tikėkimės. Juk 
įdomu, per ką tiek metų vaikščio-
jom (ir tebevaikščiojam)...

Galų gale, po viso šito pasi-
piktinimo ėmiau ir susimąsčiau: 
galbūt į viską reikėtų žiūrėti 
kur kas paprasčiau – juk visi 
anksčiau ar vėliau atsidursime 
po velėna. Ar po asfaltu. Toks juk 
tas gyvenimas. Tikriausiai.

Svėdasiškiams Kultūros namų 
salėje dainavo ir grojo miestelio 
meno mėgėjų kolektyvas, kuris pa-
gerbdamas merą, jubiliatui sugie-
dojo „Ilgiausių metų“. Artėjant vi-
durnakčiui Svėdasų kultūros namų 
kieme buvo uždegtas galingas 
laužas, kuriuo pasirūpino rajono 
Tarybos narys, Svėdasų girininkas 
Donatas Tuska, o vidurnaktį mies-
telio dangų nušvietė fejerverkai. 
Kartu su bendruomene Joninių 
naktį buvo ir Svėdasų klebonas 
Vydas Juškėnas. Svėdasiškiai ir 
lauke galėjo švęsti sausi, mat Kul-
tūros namų vidiniame kieme įreng-

„Ilgiausių metų“ meras klausėsi 
Svėdasuose Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Lietus Joninių naktį paparčio žiedo privertė ieškoti po stogu. Tačiau Anykščių rajono seniūnijų 
gyventojai vis tiek aktyviai linksminosi – renginiai vyko Skiemonyse, Kurkliuose, Kavarske, Niūro-
nyse, o Svėdasų bendruomenę Joninių vakarą aplankė pats Anykščių meras Kęstutis Tubis, tą dieną 
šventęs 55-ąjį gimtadienį. 

ta terasa su stogu. Meras K.Tubis 
su žmona Elvyra iš Svėdasų išvyko 
tik po pirmos valandos nakties. 

Skiemoniškiai Joninių išvaka-
rėse ir per lietų organizavo sporto 
varžybas, o vakarėjant bendruome-
nė persikraustė į miestelio daugia-
funkcį centrą. Jame buvo atidaryta 
kraštiečio profesoriaus Juozo Ado-
monio keramikos darbų paroda. 
Sausakimša salė susirinko pažiūrė-
ti miestelio kultūros namų vadovo 
Gintauto Eimanavičiaus pastatyto  
spektaklio „Šeškai“ pagal Kazį 
Sają. Šiame spektaklyje vaidino ir 
buvęs rajono Tarybos narys Žilvi-

nas Smalskas. Į spektaklį atvažia-
vo ir režisieriaus uošviai rašytojai 
Vygandas Račkaitis ir Milda Telks-
nytė. Joninių vakarą Skiemonių 
bendruomenė sulaukė ir dovanos 
- Adomonių šeima perdavė 1936 
metais pasiūtą ir visą sovietmetį už 
durų staktos slėptą Lietuvos tris-
palvę. Profesorius miesteliui pado-
vanojo ir kelis paties pagamintus 
keramikinius Skiemonių herbus.  

Kurklių kultūros namuose pilną 
žiūrovų salę linksmino Panevėžio 
rajono Tiltagalio linijinių šokių 
grupė „Širšės“ bei buvusio rajono 
Tarybos Antikorupcinės komisijos 

Gintautas Eimanavičius vaidino savo 
režisuotame spektaklyje.

Kaimo kapela „Virinta“ kurkliečiams traukė lietuviškus šlagerius.

Kraštietis, profesorius Juozas Adomonis (dešinėje) Skiemonyse 
surengė savo keramikos darbų parodą.

Autoriaus nuotr.

Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjui rodo dovanų gautą, 1936 
metais siūtą Lietuvos vėliavą.

Kurkliuose į Joninių šventę susirinko ir pats jauniausias mies-
telio jaunimas.

pirmininko Romaldo Gižinsko va-
dovaujama kaimo kapela „Virin-
ta“, kurioje dainavo ir buvęs rajo-
no Tarybos narys, rajono Kultūros 
tarybos narys Artūras Šajevičius. 
Jie atliko populiariausias dainas 
iš Andriaus Rimiškio repertuaro. 
Renginį vedė ragana Roksė. Kur-
kliečiai ir lyjant lietui po koncerto 
ėjo plukdyti vainikėlių.

Anykščiuose Joninių renginių 
nebuvo – planuotas koncertas 
Dainuvos slėnyje, kuriame tu-
rėjo pasirodyti Žilvinas Žva-

gulis, Irena Starošaitė ir grupės 
„Patruliai“, eL Fuego” buvo at-
šauktas.

O Kavarske Joninių šventė, pa-
ženklinta muštinių, vyko prieš sa-
vaitę ir truko net keturias dienas: 
vyko Jonų krepšinio turnyras, 
buvo parodytas Viešintų klojimo 
teatro spektaklis „Kurčias žentas“, 
buvo skaitoma poezija ir nemoka-
mai koncertavo Irena Starošaitė. 
Šventinis koncertas buvo Kavars-
ko seniūno Algirdo Gansiniausko 
šiųmetis siurprizas bendruomenei.
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 VėŽyS
Vėžys (birželio 21 – liepos 22) – tai ketvirtasis Zodiako žen-

klas, valdomas Mėnulio. Šio ženklo žmogaus charakteris kupinas 
prieštaravimų. Iš vienos pusės jis labai švelnus, pažeidžiamas, 
pesimistiškas, dažnai jaučiasi nesaugus ir jam būtina jausti aplin-
kinių žmonių paramą ir simpatijas. Iš kitos pusės jis gali būti am-
bicingas, garbėtroška ir nepaprastai atkaklus, kai ko nors siekia

etiketas

Vėžiams būdinga:
1. Tai yra pats emocingiausias 

ženklas visame Zodiake. Jo nuo-
taika gali kisti nuo vieno kraštuti-
numo prie kito. Net Vėžio sveikata 
labai priklauso nuo jo tuometinės 
nuotaikos. Jis gali susirgti iš siel-
varto ir pasveikti iš džiaugsmo. 

- Esu emocingas, bet moku susi-
tvardyti ir emocijų čia ir dabar nelieti. 
To išmokė mano profesija. Jaunystėje 
buvau daug emocingesnis. Kitų iššau-
kiantis elgesys manęs neišves iš kan-
trybės, į tai žiūriu kaip į kino filmą. 
Tarnyboje teko nuolat susidurti su 
agresoriais, matyti nuo narkotikų ar 
alkoholio apsvaigusius žmones, būti 
jų provokuojamam, turėjau išmok-
ti būti griežtas, bet ramus. Ribinėse 
situacijose man iš karto „įsijungia“ 
blaivus mąstymas, o ne emocijos. 

Tiek darbe, tiek šeimoje vengiu 

Rusų kalbos Anykščių merą 
išmokė Levas Tolstojus Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Birželio 23-ąją Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis atšventė 
55-ąją gimtadienį. 

„Nors esu įsitikinęs, kad žmogus savo likimą daugiau ar mažiau 
formuoja pats, tačiau tikiu, kad Aukščiausiasis taip pat „daro ėji-
mus“. Mes, lietuviai, kitaip suvokiame gyvenimą, nei, pavyzdžiui, 
indai. Kad ir ši paprasta istorija – radža – aukščiausios kastos at-
stovas, šalies vadovas gyvena ištaigingiausiuose rūmuose, miega 
šilko pataluose, o rikša – jo tarnas, vežiojantis valdovą, miega ant 
kilimėlio prie rūmų vartų. Pro šalį eina europietis ir stebisi, kaip 
neteisinga, sako rikšai, tu jį vežioji visą dieną, savo jėgą naudoji, 
o miegi tik prie vartų, tačiau indas net negalvoja apie tai. Tokia 
mano karma, sako jis...Man ir toks požiūris visai priimtinas...“ – 
mintimis apie gyvenimą dalijosi meras.  

konfliktinių situacijų, nemėgstu pyk-
tis, nemoku nesikalbėti. Aš nebijau 
pirmas taikytis, manęs tai nežemina, 
o atvirkščiai, manau, kad tai rodo as-
menybės brandą ir stiprybę. 

2. Vėžys nėra kovotojas, tačiau 
pasižymi ypatinga kantrybe. Į tiks-
lą eina aplinkiniais keliais, nelipa 
niekam per galvas, bet konkuren-
tams patartina jo pasisaugoti.

- Kelias, kuriuo dabar einu, buvo 
išprovokuotas Energetikos ministro 
Arvydo Sekmoko. 2010-2013 m. 
įmonėje „Vilniaus energija“ dirbau 
darbų saugos ir kontrolės skyriaus 
viršininku. Turėjo vykti Biržų-Pasva-
lio rajonų elektros pastočių viešasis 
pirkimas. Tam buvo suplanuota skirti 
15 mln. litų. Aš ir mano kolegos žino-
jom, kad tam tikri žmonės gaus ky-
šius, todėl kontroliavom, dalyvavom 
pirkimuose, nuosekliai viską stebė-

jom ir visas pirkimas buvo įvykdytas 
už 8 mln. litų. Taigi, valstybė sutaupė 
7 mln. litų. Po šio įvykio manęs darbe 
neliko po mėnesio...

Ministras mane apkaltino policiniu 
mąstymu, o aš viešai pareiškiau, kad 
piliečiai policinį mąstymą toleruoja, 
policinio mąstymo netoleruoja nusi-
kaltėliai. Dabartinės mano pareigos 
parodė, kad buvau teisus...

3. Vėžiams netinkamos profesi-
jos yra susijusios su permainomis, 
nervine įtampa: tai kariškio, spor-
tininko, policininko, gaisrininko, 
chirurgo profesijos.

- Mano pasirinkimą tapti polici-
ninku labai įtakojo socialinė aplinka, 
kurioje aš užaugau. Mama Aukšta-
kalnio kolūkyje (Latavėnuose) dirbo 
veršių augintoja, ji buvo labai darbš-
ti, tikrai puikiai prižiūrėjo gyvulius. 
Atlyginimas tuo metu buvo moka-
mas nuo prieauglio. Mama žinoda-
vo, kiek tie jaučiai priaugdavo, tačiau 
būdavo taip, kad visada apie pusę 
sumos nuo mamos nusukdavo. Tą 
viršsvorį vedėja užrašydavo kitam, 
ir taip pinigus pasidalindavo. Mama 
nepakentė neteisybės, tad parašė 
pareiškimą Žemės ūkio ministerijai 
ir į miliciją. Buvo pradėta byla dėl 
grobstymo. Tačiau ji nieko nepasie-
kė, byla tam tikrų asmenų įsakymu 
buvo nutraukta... Daviau sau žodį, 
kad jeigu tapsiu pareigūnu, man įta-
kos niekada niekas nedarys... Taip ir 
buvo - daug guzų esu prisirinkęs per 
tarnybą, nes gaudžiau visus iš eilės. 
Beje, mama mano sprendimui tapti 

pareigūnu labai prieštaravo..
4. Didžiausia Vėžio klaida – neš-

tis į darbą šeimos problemos arba 
parsinešti namo darbo problemas.

- Mano darbas buvo toks, kad aš 
nieko negalėjau pasakoti. Šeima tam 
tikrų dalykų nežinojo, nežino iki šiol. 
Taip saugojau ir šeimos ramybę...

O grėsmių buvo... Ne kartą teko iš 
sulaikytų asmenų išgirsti grasinimų, 
kad ir mano adresą sužinos, kad nu-
kentėsiu ne tik aš, bet ir šeima... Pri-
sipažįstu – bijojau, ne tiek dėl savęs, 
kiek dėl vaikų, žmonos... 

Kai dirbau ekonominėje policijoje, 
kriminalistai gavo informacijos, kad 
buvo sumokėti pinigai ir užsakytas 
mano nužudymas... Dviems savai-
tėms buvau išvažiavęs iš Lietuvos...

5. Šeima, namai, gimtinė, Tėvynė 
– tai svarbiausios sąvokos Vėžiui.

- Man svarbi vieta, kur užaugau. 
Jaučiu poreikį sugrįžti, aplankyti vai-
kystės vietas, pasižiūrėti, kaip atrodo 
kalnelis, nuo kurio leisdavausi rogu-
tėmis ar slidėmis, vieta, kur skaudžiai 
nugriuvau... Tik praėjus daugybei 
metų, tas kalnelis atrodo toks vaikiš-
kai mažas... Man dažnai būna taip, 
kad grįžti į kažkada, atrodo, buvusias 
brangias, daug prisiminimų kelian-
čias vietas ir... nusivili, nes atmintyje 
likęs vaizdas daug kartų gražesnis nei 
pamatai dabar...

6. Į pinigus Vėžiai žiūri kaip į so-
cialinį ar karjeros laiptelį: kuo dau-
giau pinigų, tuo daugiau pagarbos 
iš aplinkinių. Vėžiai bijo ateities, 
tad pinigai jiems yra kaip apsauga 

nuo būsimų problemų.
- Pinigai nėra apsauga nuo pro-

blemų. Buvo vykdyta socialinė ap-
klausa, kada žmogus jaučiasi saugus. 
Paaiškėjo, kad ne milijonai leidžia 
jaustis saugiai. Pakanka žmogui turėti 
tiek pinigų, kad galėtų gyventi oriai 
– neskaičiuoti centų parduotuvėje, 
išgalėti nueiti į koncertą ar spektaklį, 
susitvarkyti buitį. 

Niekada nesvajojau turėti milijo-
nų. Nesu nei labai šykštus, nei per 
daug išlaidus, manau, kad su pinigais 
moku elgtis racionaliai. Pažįstu žmo-
nių, kurie viską, ką sukaupia per me-
tus, išleidžia kokiai turistinei kelionei 
ir nuvykę į užsienį tą savaitę ar dvi 
gyvena kaip lordai. Tuo tarpu buitis tų 
žmonių yra pakankamai skurdi. Man 
atrodo, kad visur turi būti balansas. 

7. Vėžiukams nuo pat vaikystės 
yra labai svarbus ryšys su mama, 
dažnai jie net vadinami „mamyčiu-
kais“. Ir užaugusiems Vėžiams šis 
ryšys netampa mažiau svarbus...

- Mamą labai mylėjau. Ji anks-
ti mirė. Bet man ir tėtis buvo labai 
svarbus. Apskritai manau, kad ber-
niukams santykis su tėčiu gyvenime 
duoda labai daug. Esu nuo tėčio ir 
sprigtą gavęs, ir mėlynė kaktoje buvo, 
bet tikrai buvo už ką...

Mama buvo iš dvarininkų šeimos, 
ir mūsų šeimoje tas labai jautėsi. 
Visos šeimos problemos turėjo būti 
sprendžiamos šeimoje, į viešumą nie-
kas neturėjo būti nešama. Mums, vai-
kams, buvo aiškinama, kad negalim 
išsišokti, negalim blogai elgtis, mama 
turėjo griežtas taisykles ir nuostatas.  
Namuose taip pat turėjo būti vis-
kas išplauta, švaru iki blizgesio. Tas 
pedantiškumas ir man būdingas, aš 
tikrai nevalgysiu, jeigu matysiu, kad 
kažkas nors kiek nešvaru. Nesu dar-
bo bijantis ponaičiukas, gyvendamas 
kaime išmokau visus ūkio darbus 
dirbti, bet mamos įskiepytas gyveni-
mo būdas išliko.

8. Vėžiai dažnai yra konserva-
tyvūs tėvai, pernelyg globėjiški. 
Jaudinasi dėl kiekvienos smulkme-
nos, iš musės daro dramblį. Lepina 
vaikus, globoja, patarinėja, net pa-
miršdami, kad vaikai jau užaugo.

- Nelepinau vaikų, buvau griežtas, 
bet pakankamai demokratiškas tėtis. 
Tačiau sūnūs žinojo, kad pagrindinė 
jų pareiga gerai mokytis. Tai buvo 
taip aišku, kad jiems jokių klausimų 
dėl to nekildavo. Prisimenu, kaip 
mano krikšto sūnus maniškiams vai-
kams rodė savo pažymių knygelę pil-
ną dvejetų. Mano vyresnėlis pažiūrė-
jo ir pasakė, jeigu tavo tėtis būtų kaip 
mano, mokytumeisi tik labai gerai. 

Nė vienas sūnus nepasirinko po-
licininko kelio, matyt, ir todėl, kad 
matė mano darbo kasdienybę: ir naktį 
gali būti iškviestas, po pagalve vienas 
pistoletas, kitas – spintelėje. 

Nemanau, kad sūnūs kažkaip ypa-
tingai didžiavosi ar gyrėsi, kad tėtis 
užima aukštas pareigas. Aš visą laiką 
kaldavau jiems, kad jūs negalit elgtis 
taip, kaip elgiasi bet kuris kitas vai-
kas – nei pasigerti, nei parėkaut, nei 
susimušt ne valia. Prisimenu, kaip 
mano kolegos, aukšto rango pareigū-
no vaikas, dalyvavo kirpėjų parodoje, 
jam tokią skiauterę padarė, kad tėvas 
pamatęs žurnale nuotrauką, liepė tuoj 
pat susitvarkyt ir daugiau viešai neiš-
sidirbinėti. Ir mano vaikai žinojo, kad 
krėst kvailysčių negalima. Neturėjau 
problemų su jais, išaugo dorais, gerai 
žmonėmis...

4 detalės apie Kęstutį TUBĮ

Autoritetas...  „Anksčiau turėjau daugiau autoritetų... Tačiau 
suprantu, kad absoliučiai idealių žmonių nebūna. Yra asmenybių, kurias aš 
labai gerbiu dėl jų veiklos, bet tai nereiškia, kad jie neturi jokių nuodėmių. 
Man labai imponuoja buvęs pirmasis Lietuvos Policijos generalinis komisa-
ras Petras Liubertas“.

Hobis... „Bitininkystė, medžioklė, jodinėjimas“. 

Atostogos... „Mane žavi Vokietija – atrodo ten viskas iki 
smulkmenų sustyguota, tvarkinga, tikslu... O pačius gražiausius vaizdus 
mačiau važiuodamas greituoju traukiniu iš Liono į Paryžių. Prancūzija 
labai įspūdinga šalis... Tačiau, man nebūtina kur nors išvyksti, kad galėčiau 
pailsėti – užtenka, kai galiu neskubėdamas apžiūrėti avilius, apeiti savo 
mišką, tiesiog atsitraukti nuo kasdienio darbo. O gulėjimui paplūdimyje iš 
viso jaučiu alergiją...“

Knyga... „Mėgstu klasikinę literatūrą. Kai stojau į Gorkio Vidaus 
reikalų ministerijos aukštąją mokyklą, supratau, kad man trūksta rusiškų 
žodžių. Tad užsispyriau ir du kartus perskaičiau Levo Tolstojaus „Karą ir 
taiką“ originalo kalba, bet taip, kad neliktų nė vieno nežinomo žodžio...“

Mano receptas
- Aš galiu: lašinius papjaustyti, kiaušinienę iškepti, išvirti kiaušinius, 

sumuštinius pasidaryt. Galiu pasakyti kaip pasigaminti labai skanius vie-
no kąsnio sumuštinius. Ant juodos naminės duonos reikia uždėti bran-
daus kristalizuoto gero medaus ir raugintas bačkinis agurkas... Net seilė 
varva dabar apie tai pagalvojus (juokiasi)...

Prie stalo
Tik moterims. Niekada prie sta-

lo, vos baigusios valgyti, netraukite 
lūpų dažų. Kai šeimininkas duoda 
ženklą, kad vakarienė baigta, galite 

nueiti į vonios kambarį susitvarky-
ti makiažo. Taip pat prie stalo ne-
sitaisykite drabužių, šukuosenos. 
Lūpdažiu nesutepkite servetėlės.

Tik vyrams. Etiketo taisyklės 
byloja, kad vyras didžiausią dėmesį 
turi rodyti iš dešinės sėdinčiai mo-
teriai, nesvarbu, ar jis su ja supa-

žindintas, ar ne. Atsistojus moteriai 
vyras taip pat turi atsistoti ir stovėti 
tol, kol moteris išeis iš kambario.

Pavėlavus. Jei svečiai jau sėdi 
prie stalo, pavėlavusiam svečiui 
nederėtų į save atkreipti daug dė-
mesio. Jis taip pat neturėtų aiškinti 
pavėlavimo priežasčių. Tiesiog pri-

eiti prie šeimininkės ar šeimininko, 
atsiprašyti ir sėsti į nurodytą vietą.

Renkantis maistą. Teiraukitės 
pasiūlymų, neužsisakykite pigiau-
sių ar brangiausių patiekalų, taip 
pat venkite patiekalų, kuriuos sun-
ku ar nepatogu valgyti, saikingai 
vartokite alkoholį.

Servetėlė. Servetėlė dedama ant 
kelių, nekišama po kaklu. Paval-
gius lūpos šluostomos lengvai pri-
spaudžiant, bet netrinant viso vei-
do. Pavalgius servetėlė kelis kartus 
perlenkiama ir padedama į lėkštę, 
popierinė servetėlė sulamdoma ir 
taip pat padedama į lėkštę.

Astrologai teigia, kad Vėžiai itin skausmingai priima aplinkinių 
kritiką, tačiau Anykščių rajono meras, buvęs Lietuvos policijos 
generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis sako, kad taip 
elgtis būtų kvaila: „Kaip galima pykti už pagrįstą kritiką? Savo 
klaidas reikia pripažinti, kad ir kokios jos būtų skaudžios...“
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(Atkelta iš 1 p.)
Jei kalbame apie kažkokią pra-

monės įmonę, Anykščiuose surinkti 
kokius 300 dirbančių žmonių būtų 
problema. Šiandieninė gamyba la-
bai pasikeitusi, valdo išmaniosios 
technologijos ir tokių žmonių, ku-
rie tik galėtų kažką pakelti, kažką 
nunešti, kažką padėti – nebereikia. 
Galiu palyginimui pasakyti – me-
dienos plaušo fabrike, kuriame 
anksčiau dirbo beveik 400 žmonių, 
šiandien bedirba gal 50 ar 55. Bet 
tai žmonės, kurie turi turėti bent 
skaitmeninių technologijų išsilavi-
nimą, valdyti programines įrangas, 
sugebėti suformuluoti joms užduo-
tį, kokį gaminį gaminti, sugebėti 
kontroliuoti procesus. Šiuolaikiniai 
aukšto našumo fabrikai praktiškai 
veikia 365 dienas per metus, be-
veik be sustojimo, tereikia žmonių, 
kurie sugebėtų procesą aptarnauti. 
Ar Anykščiai šiandien turi žmo-
nių, kurie galėtų tą daryti? Sena 
istorija naujai – ar anksčiau viš-
ta, ar anksčiau kiaušinis? Jei nėra 
žmonių – pramonė neateis. Jei nėra 
pramonės – ar ateis žmonės? Tai-
gi prasideda ta problema, kuri yra 
uždavinys tiek miesto lyderiams, 
tiek miestelėnams, tiek to miesto 
inteligentijai, kuri turi suprasti, kad 
jų likimas yra jų pačių rankose. 
Jeigu miesto patrauklumas nerūpi 
to miesto administracijai, tikėtis, 
kad jis rūpės kažkokiam Vilniuje 
sėdinčiam žmogui, būtų labai drą-
su. Pirmiausia, kokie yra pliusai 
minusai, turėtų susirūpinti esantys 
čia, kur yra mūsų stipriosios pusės, 
kaip mes galime pritraukti gal ir 
nedidelių, paprastesnių investicijų. 
Bent jau pasakyti, kad yra Anykš-
čiai, kur galima atvažiuoti ir tą ar 
tą padaryti. Atsiranda žmonių, at-
siranda trauka, atsiranda tam tikra 
vieta, kur gali atsirasti mažesni 
fabrikėliai, tada prasidėtų sniego 
gniūžtės efektas ir ji imtų didėti. 
Gal ne tokiu greičiu kaip lavina 
nuo kalno, bet jei kažkas sniego 
gniūžtę ridena – ji auga. Tam reikia 
be galo daug pastangų. Tam reikia 
ir pinigų. Dar Lietuva turi struktū-
rinės paramos etapą, kada dar gali-
ma investuoti į tokius dalykus. Bet 
čia ne vieno ir ne dviejų žmonių 
fantazijos reikalas. Esu įsitikinęs, 
kad sėkmingo miesto kūrimas nėra 
tik kažkokio mero, savivaldybės 
Tarybos rankose ir jų atsakomy-
bėje. Tai visų miestelėnų rankose, 
prie to turi prisidėti miesto švie-
suomenė, miesto administracijos 
žmonės, verslas. Verslas turi būti 
konsoliduotas miesto lyderių, kad 
jis matytų bėdas ir jas išsakytų, kad 
miesto administracija keistų situa-
ciją, trauktų žmones, trauktų inves-
ticijas. Gal pastatyti didelį fabriką 
sudėtinga, bet gal galima praplėsti 
tą, kuris yra. Pavyzdžiui, „Anykš-
čių vyną“. Nežinau peripetijų, kiek 
jis dabar to vyno gamina, bet gė-
rimai yra perspektyvi šaka, kurio 
vartojimas auga. Bet sutikit, nu-
vežti į kokią nors valstybę „Anykš-
čių vyno“ obuolių sulčių ar aronijų 
gėrimą... Ten žiūrės išpūtę akis: 
kas čia yra, iš kur čia yra. Tam, kad 
parduotum produktą, reikia labai 
stipraus marketingo. Ar yra Anykš-
čiuose žmonių, kurie išmanytų to-
kią, mano galva, perspektyvią rin-
ką kaip Dubajus? Kokį jie gėrimą 
geria šiandien? Ten vartotojų yra 
daug. Šiandien jiems obuolių sultys 

Robertas Dargis: „Jei kažkas sniego 
gniūžtę ridena – ji auga“

daro įspūdį ar nelabai? O aronijų 
gėrimas? Nebūtina kalbėti apie gė-
rimus. Galima kalbėti apie sūrius, 
apie kitų maisto produktų eksportą. 
Tam, kad pakliūti į lentyną ir ant 
vartotojų stalo, reikia žinoti jų sko-
nius, jų įpročius. Ir čia labai svarbi 
marketingo dalis. Ar turim daug 
tokių žmonių, kurie gebėtų stumti 
prekinius ženklus į rinkas? Čia jau 
kalbu ne apie Anykščius, bet apie 
visą Lietuvą. 

Santalka žmonių, lyderystė, nau-
jasis miesto meras, kuris yra puikus 
lyderis, galbūt tą ir galėtų užkurti. 
Žinojimas yra labai svarbu. Su me-
rais labai daug bendrauju, retas ku-
ris iš merų labai detaliai žino savo 
miesto situaciją. Nedaug jie žino 
apie įmones, apie tai, kokios yra jų 
problemos – vienom technologijų 
trūksta, kitom - pinigų, trečiom – 
rinkų ir partnerių. Kai paklausiu, 
kiek kurioje įmonėje žmonių dirba, 
tai jie išsitraukę lapą iš stalčiaus 
sugeba pasakyti, kiek rajone yra 
dirbančiųjų... Bet dažnai tai ir yra 
visos žinios.

-Anykščiuose apie turizmą kal-
bama kaip apie esminį dalyką, ar 
jis iš tiesų yra reikšmingas?

-Lietuvoje jis yra reikšmingas. 
Turizmas Lietuvoje yra augantis, 
bet jis irgi yra jautrus.

-Teoriškai, kokią vidaus pro-
dukto dalį mes galime sukurti 
turizmu?

-Nesu labai tvirtas, bet, regis, 
kalbama, kad iki 5 procentų BVP, 
kas yra labai daug. Bet čia turizmas 
inkorpore visas, su dideliu srautu į 
Vilnių.

-90 proc. Anykščių BVP turiz-
mu nesukursime?

-Na, nėra čia ko ir kalbėti. Rei-
kia diversifikuoti savo ekonomi-
ką. Anykščiai neturi tokio turizmo 
traukos centro, kuris būtų europiniu 
masteliu svarbus. Turbūt Anykščiai 
daugiau valstybės masteliu svar-
būs, gali būti svarbūs ir kaimyni-
nių valstybių masteliu. Žinau, kad 
į tą patį SPA atvažiuoja turistai iš 
Skandinavijos ir iš Latvijos. Tai 
yra pliusas. Jei atvažiuoja koks 
norvegas į SPA ilsėtis, jis jau yra 
jūsų ambasadorius, parvažiavęs į 
kokią Tromsę ar Bergeną (sutikit, 
kad be to, kuris buvo Anykščių 
SPA, nedaug kas žinos apie Anykš-
čius), jis papasakotų, kad jie turi 
Šilelį ir Šventąją upę, kur jie šoka 
aplink laužus, ir kad tai labai įdo-
mu. Tikiu, kad bent vienas lėktuvas 
išskris pažiūrėti, kas čia iš tikrųjų 
vyksta su tai pagonimis. 

Bet esminis momentas yra tai, 
jog didelei daliai Lietuvos žmonių 
atrodo, kad jie patys savaime ir 
yra tas gėris. Bet jie patys savaime 
nėra gėris. Gėris yra tada, kai jie 
sukuria kažkokią pridėtinę vertę. 
Nesupraskit primityviai, kalbu ne 
tik apie pinigais. Pridėtinė vertė 
yra ir išsilavinimas, ir kultūra. Tai 
yra dalykai, kuriuos mes turime 
sugebėti parduoti. Bet mes vis gal-
vojam, kad kažkas turi mumis pasi-
rūpinti. Na, ne mumis kas nors turi 
rūpintis, o mes turime būti kažkam 
naudingi.

-Per metinį pranešimą kalbė-
jote apie Lietuvos miškų urėdi-
jas...

 -Mes buvome už tai, kad reikia 
suefektyvinti valdymą, kad užten-
ka galbūt vienos geros urėdijos. Aš 
minėjau urėdijas, kaip fakto ilius-

traciją, kad mes niekaip nenorime 
atitrūkti nuo tos įprastos erdvės, 
politikų įtakų tam tikroms ekono-
mikos zonoms. Mes nenorime iš-
eiti į šiuolaikinį europinį vadybinį 
lygmenį. Tie patys miškai. Mes su 
savo miškais gyvename ne Mėnu-
lyje, o Lietuvoje. Lygiai tokie patys 
miškai auga Švedijoje, lygiai tokie 
patys – Norvegijoje, lygiai tokie 
patys – Suomijoje. Yra labai aiškūs, 
tarptautiniai, ne kartą išskaičiuoti ir 
pamatuoti rodikliai: kiek iš hektaro 
miško produkcijos pagaminama, 
kokia yra apyvarta, koks pelnas iš 
to gaunamas, kaip yra valdoma, bet 
mes niekaip nenorime pereiti prie 
tų standartų. Palikdami tuos smul-
kius, vadinčiau „uabėlius“, mes 
dar liekame dvidešimto amžiaus 
viduryje, kada valdydami kažkokį 
mažą daikčiuką savo gerovę gal ir 
išsprendžiam, bet valstybei tai yra 
minusas. Tačiau, juk turi šiuolai-
kiniai vadybos principai ateiti ir į 
valstybės valdomą turtą, miškas – 
vienas iš paminėtų. 

-Jus kalbate apie miškų priva-
tizavimą?

-Ne. Mes kalbame apie valdy-
mą. Privatizavimas nėra panacėja. 
„Statoilas“, kurį visi puikiai žino, 
yra valstybės įmonė. Įsivaizduoju, 
kad ten ir valdyba suformuojama 
labai skaidžiai ir viešai, ir ekono-
miniai rodikliai neatsilieka nuo 
kokio „Shell“-o, nors vienas yra 
privatus, o kitas - valstybinis.

-Jūsų pozicija nėra tokia, kad 
rinkoje būtų kuo daugiau priva-
taus kapitalo ir kuo mažiau vals-
tybinio?

-Mano pozicija, kad kuo daugiau 
būtų privataus kapitalo, nes privati-
ninkas vis tiek yra labiau nusiteikęs 
siekti efektyvumo, nes jam tai nau-
dinga. Klausimas yra kitas – ar mes 
tam tikrose monopolinėse vietose 
galime siekti privačių dalykų. Aš 
nežinau, ar miškus reikėtų parduo-
ti. Čia - klausimas. Nemanau, kad 
dabar reikėtų juos parduoti. Bet  
kalbant apie privačių ir valstybinių 
įmonių valdymą, norėčiau pabrėž-
ti, kad privati „valdosi“ geriau, 
bet ne visur. Valstybinėse įmonėse 
Vakarų demokratijoje yra labai aiš-
kūs skaidrumo principai, atskaito-
mybės principai, atsiskaitomybės 
principai. Bet aš įsivaizduoju, kad 
kuo daugiau privataus verslo – tuo 
daugiau efektyvumo. Dar vienas 
labai svarbus aspektas, apie kurį 
Lietuvoje beveik nekalbama, – ką 
valstybė turi daryti? Valstybė turi 
ypatingai prižiūrėti konkurencinę 
aplinką ir žiūrėti, kad konkurencija 
vyktų. Turime neva privatininką, 
bet, žiūrėk, privatininkas taip gerai 
susidėliojęs savo laiptelius, kad yra 
monopolininkas. O štai tuo dažnai 
bandoma pridengti, kad blogai yra 
dėl to, kad privatininkas. Jis visada 
turės suinteresuotumą kažką dary-
ti, kad būtų efektyvu, bet valstybė 
turi prižiūrėti, kad būtų skaidriai 
ir aiškiai viskas daroma. Ir ne pri-
vatininkas yra blogis, blogis yra 
valstybės valdymo spragos. Šioje 
sferoje turėtų dirbti žmonės, kurie 
kainuoja brangiai, bet visuomenei 
juos verta samdyti.

-Ar galėtumėte besti pirštu, 
kur valstybės turto privatizavi-
mas buvo ydingas arba atvirkš-
čiai – galite pasakyti, ką skubiai 
reikia privatizuoti?

-Nemanau, kad privatizavimą 

reikėtų kvestionuoti. Geras pri-
vatizacijos pavyzdys visada yra 
„Achema“. Kas  būtų „Achema“, 
jei ji nebūtų privatizuota? Nekves-
tionuočiau kainos už kiek ji buvo 
parduota, bet pakliuvo į rimto 
žmogaus rankas. Milžiniška įmonė 
ir miestas, kuris laikosi tos įmonės 
pagrindu. Dar penkiasdešimt įmo-
nių susikūrė „Achemos“ pagrindu. 
Ne tiek kaina buvo svarbu valsty-
bei, kiek tai, kad į teisingas rankas 
pakliuvo. Kiek mokesčių sumokė-
ta, kiek žmonių įdarbinta toje sis-
temoje. Aišku, yra ir negerų pavyz-
džių privatizavime, bet nenorėčiau 
dabar detaliai lįsti. 

-Darbo kodekso pakeitimai. 
Plika akimi žiūrint jie darbuoto-
jui yra nepalankūs.

-Turėtume žiūrėti plačiau - ko-
dėl dabar apie darbo santykius 
prakalbom? Mums šiandien reikia 
atliepti į XXI amžiaus pokyčius. 
Kai kalbame apie darbo santy-
kius, verslininkai dar tebėra XX 
amžiaus antros pusės įkaitai, kada 
įmonės veikė labai aiškiai, ilgai, 
turėjo produktus ir rinkas. Dabar 
viskas keičiasi milžinišku greičiu. 
Šiandien įmonių vadovų apklausos 
rodo, kad jų planavimo horizontas 
labai ženkliai trumpėja, niekas ne-
bėra garantuotas, kas bus po trejų 
ketverių metų. Labai geras pavyz-
dys, kurį galiu dėti ant stalo – „No-
kia“, klestinti įmonė. Jos akcijų 
vertė buvo 157 milijardai eurų ir 
kuo baigėsi? Kapitalizacija baigėsi 
žemiau 5 milijardų. Kritimas katas-
trofiškas. Čia geras parodymas, kas 
atsitinka, laiku nenuspėjus rinkų 
tendencijų: jie nenuspėjo paprasto 
dalyko – išmanaus telefono ir liko 
prie tradicinio telefono. Ir kas atsi-
tiko? Jie dingo iš rinkos. 2004 m. 
„Nokia“ buvo viena iš lyderių. At-
simenat tokį mobilų telefoną „Mo-
torola“? Dabar paklauskit dvide-
šimtmečių, ar jie žino „Motorolą“? 
„Sony Ericsson“? Tebėra jie, bet 
kokią rinkos dalį turi? Pagalvokit 
apie tai, jog darbo santykiai dabar 
XX amžiaus, kaip aš kalbu, o reikia 
staigiai pertvarkyt gamybą. Krenta 
pardavimai, kapitalizacija krenta, 
reikia atsiskaityti su bankininkais, 
reikia kažkokių būdu suvaldyti 
įmonės finansus, reikia investuoti į 
technologijas, kad kažkokį produk-
tą paleistum, kuris leistų įmonei at-
sitiesti. Kaip tada su tomis išlaido-
mis atleidžiamiems darbuotojams 
– metai išeitinių, dešimt mėnesių 
išeitinių. Tada dar sudėtingiau įmo-
nei. Pavyzdžiui, suomių darbo san-
tykiai – dvi savaitės ir žmogų gali 
atleisti iš darbo. Tai nereiškia, kad 
žmogui nereikia išmokėti išeitinių. 
Valstybė pasirūpina ir sumoka. Bet 
kompanija, jos sveikata yra vals-
tybinis reikalas. Valstybė rūpinasi, 
kad įmonė suktųsi. Jei mes nebega-
lime prognozuoti gamybos, kas bus 
po trejų metų, mes negalime likti 
XX amžiaus vidurio darbo santy-
kiuose. Antras dalykas - reikia su-
teikti daugiau laisvės darbdaviams 
tariantis su darbuotojais. Puikiai ži-
not, kad Lietuvoje dabar kamuolys 
yra ne darbdavių rankose. Darbuo-
tojai diktuoja, kiek jie norės atlygi-
nimo ir ką jie darys, nes šiandien jų 
yra kelis kartus mažiau nei reikia. 
Klausimas yra kitas – mes turime 
didžiulį išsiskyrimą tarp kvalifika-
cijos. Yra daug vietų, kur žmonės 
negali dirbti dėl kvalifikacijos. 

Darbo santykius būtina moderni-
zuoti, galbūt galėsite daryti verslą, 
jei žinosite, kad neužguls našta, 
kuri dabar yra neprognozuojamai 
didelė. Įsivaizduoju, kad tada turė-
sime gyvybingą ekonomikos mo-
delį, kuris leis vėl bandyti... Faktai 
yra tokie, kad per pirmus tris metus 
50 procentų įkurtų įmonių ban-
krutuoja, praėjus penkeriems me-
tams, “gyvų” lieka mažiau nei 20 
proc. Energiją, kurią žmogus įdeda 
bandydamas kažką padaryti, reikia 
išlaisvinti ir padaryti taip, kad jis 
galėtų iš naujo veikti, jei jam kartą 
nepavyko. 

-Įtikinot, kad Darbo kodekso 
pakeitimai yra naudingi verslui 
ir valstybės ekonomikai. Tačiau, 
jog tai gerai darbuotojui – neįti-
kinot.

-Apie gėrį darbuotojui reikėtų 
kalbėti ne šituose darbo santy-
kiuose. Darbuotojui yra geri, mano 
galva, keli tokie esminiai dalykai. 
Nemanau, kad darbuotoją apsaugo 
įstatymai. Statistika kalba, kad 93 
proc. iš darbo atleistų žmonių yra 
atleisti savo iniciatyva. Darbuotoją 
apsaugo ne geras Darbo įstatymas 
ir ne išeitinė, o darbuotojo žinios, jo 
pareigingumas, jo kvalifikacija. Ta 
diskusija, į kurią mes esame įvelti, 
yra politinė ir ji skirta politikams, 
kad įtiktų rinkėjams, o ne iš esmės 
kalba apie valstybės dalykus. Už 
tai mes, pramonininkai, keičiam 
tos diskusijos kampą. Dėl mūsų 
palikit tuos pačius darbo santykius, 
bala nematė, galime veikti šioje 
aplinkoje ir kaip nors išgyvensime, 
bet ar valstybei tai gerai? Ne. 

-Metiniame pranešime daug 
kalbėjote apie darbą su Rytų rin-
komis, tačiau Rusijos net nemi-
nėjote. Su Rusija dirbti nebėra 
prasmės?

-Puikiai žinote, kad Rusijos situ-
acija sudėtinga ir Lietuvos ekspor-
to kritimas, žinoma, susijęs su em-
bargu. Bet situacija visiškai kitoje 
šviesoje atrodo, kai pradedi žiūrėti, 
kokie Rusijos santykiai su kitomis 
šalimis, kurioms nepaskelbtas em-
bargas. Tarkim su Baltarusija, Ar-
menija arba Kazachstanu. Visų be 
išimties valstybių prekybos su Ru-
sija apyvartos dramatiškai krito. Su 
Armenija – 25 procentais, Baltaru-
sija vertina, kad po sankcijų Rusi-
jai įvedimo Baltarusijos prekybos 
su Rusija apyvarta krito beveik 
60 procentų. Nustojo Rusija pirkti 
sunkiąją techniką, kuri yra viena 
svarbiausių Baltarusijos pajamų. 
Tad, jei mes ir neturėtume embargo 
dėl produktų pardavimo, vis tiek 
turėtume kritimus. Reikia vertinti, 
kad Vakarų sankcijos Rusijai yra 
labai tikslios, kaip skalpeliu pada-
rytos. Turiu omenyje ir technolo-
ginius pardavimų apribojimus, ir 
prieigas prie finansų, kurios reikš-
mingai pakeitė Rusijos ekonominį 
paveikslą, davė vaisius. Nereikėjo 
raketų, nereikėjo tankų. Vakarie-
čiai labai tikslingai skaičiavo kas 
čia bus, jei pritaikysim sankcijas, 
ir tai davė poveikį. Rusija, švelniai 
kalbant, šiandien išgyvena didžiulę 
krizę. Dabar niekas negali pasaky-
ti, kaip ir kada Rusija grįš ant nor-
malių bėgių. Kad taip ilgai nebus, 
aš esu įsitikinęs ir į tuos dalykus 
žiūriu pragmatiškai, palaikom san-
tykius su Rusijos pramonininkų 
konfederacija, verslo lygmenyje 
kalbamės su jais. Planavom susi-
tikimą su Rusijos pramonininkais, 
norėjom pasikalbėti, kaip jie mato 
ateitį, nes jiems daug skausmingiau 
nei lietuviams išgyventi tą krizę. 
Bet kadangi niekas Lietuvoje dabar 
nemato verslo su Rusija perspekty-
vos, kalbėti apie tai nėra didelės 
prasmės.    
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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 Aviukas Šonas 4. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 3. N-7.  
14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.05 Emigrantai.  
15.45 Klausimėlis.lt. 
16.00 Žinios.  
16.15 Tikri vyrai.  
17.00 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 Lietuviško kino vakaras. 
Premjera. Streikas. N-14. HD. 
23.10 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
0.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 3. (kart.). 
1.45 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
3.30 Giminės po 20 metų.  

4.15 Mūsų miesteliai. Ylakiai.  
5.00 Pasaulio panorama. 

6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”. 
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Kaip liūtukas ir vėžlys 
dainą dainavo. 
9.45 Ožiukas, kuris skaičiavo iki 
dešimties. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Rembo sūnus. N-7.  
11.50 Mergina iš Alabamos. 
N-7.  
14.00 Paskutinis šansas įsimy-
lėti. N-7. 
15.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 Teleloto.  
20.00 KK2 vasara. N-7.  
21.25 Ponas ir ponia gangste-
riai. N-7.  
23.25 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas. N-7.  
1.15 Pinigų traukinys (k) 
(Money Train). N14. 

7.00 Monsunas.  N-7.  
7.30 LOL. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Tigro filmas.  
11.00 Ilgakojis Džekas atvyksta 
į Ameriką.  
12.35 Urmu pigiau 2. N-7.  
14.20 Gyvenimo bangos. N-7.  

16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Šnipas ne savo noru. 
N-7.  
21.15 Didysis apiplėšimas. 
N-14.  
23.10 Maksas Peinas. N-14.  
1.15 Justinas Bieberis. Niekada 
nesakyk niekada. N-7. 

  
7.00 “Ekstrasensų mūšis”.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. 
08.30 Tauro ragas. N-7. 
09.00 Autopilotas.  
10.00 “FAILAI X. Nibelungų 
kodas”. N-7.  
11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai”. 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 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS. 
Inga Lindstrom. Juodoji gulbė 
N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.10 Kieti vyrukai. N14.  
1.55 “Nibelungų kodas”. 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 “ Naidželo Sleiterio va-
karienė.  

12.30 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.
16.50 “Akloji”.  
17.25 “Nustebink mane”.  
18.40 “Kas aprengs nuotaką?”.  
19.55 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo vie-
ta. Komisarė Lindholm. Tamsūs 
keliai. N-7.  
22.55 Pirmas kartas nemeluoja. 
N14.  
0.40 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7. 

 Kultūros 
8.05 Duokim garo!  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. II dalis.  
11.15 Lietuvos regbio septynetų 
rinktinės geriausios rungtynės. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Lietuvos jaunimo dienos. 
Šv. Mišios iš Alytaus.  
13.45 A. Rekašius. Baletas 
“Aura”.  
15.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.10 Donato ir Raimundo 
Banionių kūrybos vakaras.  
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė. 
18.45 Valdovų rūmai.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Garbanotas Bosistas” 
koncertas. 
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Panorama.  
23.00 Gera pasaulio muzika.  
0.55 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).  
11.25 planuojustatyti.lt (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 Mes pačios (k).  
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
18.20 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Pasaulio uostai”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7. Infošou. 
4.10 Dviračio šou (k). 

  
4.40 Europos žaidynės 2015. 
8.45 Teleparduotuvė . 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
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 Aukščiausia pavara 
Bostvanoje.  
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 Europos žaidynių 
2015 uždarymo ceremonija.
Tiesioginė transliacija iš Baku. 
21.00 Klyvlendo šou. N-7. 
22.00 24 valandos. N-14. 
23.00 Vikingai. N-14. 
0.00 Krintantis dangus. N-14. 
1.00 Pelikanas 1 N-7.

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
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 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Pasaulis X. “Dėvėtų 
drabužių energija ir kaip ji veikia 
jautresnius žmones”. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Premjera. “Šetlando 
žmogžudystės. Raudoni kau-
lai”. N-7. 
23.45 “Svečias”. S.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 Pasaulio dokumenti-
ka. „Šunų ABC“. 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Paslaptingoji Afrika“. 
1 d.  
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7.  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 „Senjorai, sukrus-
kim“.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas“. N-7 
23.55 Tikri vyrai.  
0.45 „Puaro“. N-7  
2.30 Laba diena, Lietuva.  
3.25 „Naisių vasara“.  
4.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
5.00 Klausimėlis.lt.  
5.15 Teisė žinoti.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“(k).  
7.25 „Ančiukai Duoniukai“ 

(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 „Nuotakų karai“ (k). 
N-7 
10.35 „Monstrų biuras“ (k). 
12.25 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“(k). 
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Ančiukai Duoniukai“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Dviveidis“. N-14 
0.55 „Alkatrazas“. N-7 
1.50 „Grubus žaidimas“. 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Du tėvai ir du sū-
nūs“. N-7   
11.05 „Šnipas ne savo 
noru“. N-7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
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 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Malena“. N-14  

0.20 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.20 „Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba“. N-14  
2.10 „Po kupolu“. N-14  

6.35 Sveikatos ABC. 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
7.55 „Ekstrasensų mūšis“ 
(k). N-7 
8.55 „Laukinis“ (k). N-7 
10.45 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Žaidimo pabaiga“. 
N-14 
23.20 „Taikinys“. N-7 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.20 „Uždrausta meilė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji auklė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė (k). 
11.35 Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
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 „Sex turas“. N-14 
23.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.05 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
1.05 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
10 s. „Batuotas katinas“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 
12.15 Septynios Kauno 
dienos (k). 
12.45 Estradinės melodijos. 
Vadovas Juozas Tiškus (k). 
13.20 Kultūra + (k). 
13.45 Koncertuoja Estas 
Tonne (k). 
15.45 Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. 
15.55 ...formatas. Poetas 
Vladas Braziūnas.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Rusų gatvė (subti-
truota, k). 
18.30 Triumfo arka.  
19.30 Pasimatuok profe-
siją.  

20.10 Tokie jie buvo. 
Kazimiera Kymantaitė. 
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.52 „Aviukas Šonas“. 
21.00 „Lernavan“. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 „Trys draugai“ (k). 
N-7 
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama (k). 
1.10 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  
12.25 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 „Gyvenimas greta 
meldinės nendrinukės“ (k).  
15.55 Statyk! (k).  
16.20 KK2. N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.15 „Las Vegas“.  
12.15 „Naktinis pasimaty-

mas“. N-7  
14.00 „Nauja norma“. 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  
22.00 Be stabdžių. N-14  
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Mokytojai ateiviai“. 
S  
1.05 „CSI Majamis“. N-7  
1.55 „Naša Raša“. N-14  
   

7.20 Žinios. 
7.50 Kitoks pokalbis. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Byla „Gastronomas 
Nr.1““. N-7  
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „24/7“.  
13.00 Gyvenu čia.  
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris. 
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Šerifas“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris. 
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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  
11.55 „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis karas“. 
N-7  
12.50 Bėdų turgus.  
13.40 Klausimėlis.lt. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Stilius.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Sprogstanti Saulė“. 
N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“.  
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Stilius.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Ančiukai Duoniukai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7  
8.50 „Mergina iš 
Alabamos“ (k). N-7 
11.05 „Rembo sūnus“ (k). 

N-7 
12.55 „Kaip liūtukas ir vėž-
lys dainą dainavo“. 
13.05 „Džonis Testas“. 
13.35 „Kung Fu Panda“. 
14.00 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas.
 21.30 Žinios. 
22.10 „Gaujos vyrukai“. 
N-14 
0.00 „Visa menanti“. N-7 
0.55 „Alkatrazas“. N-7 
1.50 „Grubus žaidimas“. 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Du tėvai ir du sū-
nūs“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
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 Ta proga!.. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 „Niujorko šešėlyje“. 
N-14  
1.25 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“. N-14  
2.15 „Po kupolu“. N-14  

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Džiunglių princesė 
Šina“ (k). N-7 
9.50 „Mchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Šokoladinės blondi-
nės“. N-14 
23.10 „Taikinys“. N-7 
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.05 Bamba TV. S 

6.15 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 

10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė (k). 
11.35 Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein (k). 
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Akloji“ (k). 
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 „Velvet“. N-7 
22.50 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
23.45 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7 
0.45 „Dūmas“. N-14
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.15 „Keltininkas“ (k). 
14.05 Donato ir Raimundo 
Banionių kūrybos vakaras 
(k). 
15.25 „Valdovų rūmai“ (k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Indrė Valantinaitė.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė.  

18.50 „Nepatikėtum, kad 
čia galima gyventi“. 
19.20 „Senjorai, sukrus-
kim“. 
19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.52 „Aviukas Šonas“. 
21.00 ARTi. Knygrišystė.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Streikas“ (k). N-14 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7  
11.15 Nuo... Iki....  
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 Šefas rekomenduo-
ja. 
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
14.00 „Nauja norma“. 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 „Magiškasis 
Maikas“. N-14  
23.50 „Jauna pilnametė“. 
N-7  
1.30 „Naša Raša“. N-14  
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Nuoga tiesa. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7  
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris. 
Informacinė publicistinė 
laida.
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Šerifas“. 
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris. 

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  
11.55 Stilius.  
12.45 Specialus tyrimas.  
13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Emigrantai.  
21.50 „Šlovės dienos“. N-7  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 „Sprogstanti Saulė“. 
N-7  
0.30 „Puaro“. N-7  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 „Naisių vasara“. 6 
sezonas. 
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Emigrantai.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
11.10 Yra, kaip yra. N-7 
12.15 Nuo...Iki....  

13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios.  
22.10 „Prezidento lėktu-
vas“. N-14 
0.35 „Visa menanti“. N-7 
1.30 „Alkatrazas“. N-7  
2.25 „Grubus žaidimas“. 
N-14

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 Ta proga!. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
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 Griūk iš juoko. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  

22.30 „Baimės įlanka“. 
N-14  
0.10 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.05 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.00 „Po kupolu“. N-14  
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.30 „Mūsų priešai“. N-14 
23.00 „Taikinys“. N-7
23.55 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
0.50 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
1.55 Bamba TV. S

6.20 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
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 „Žinutė butelyje“. 
N-7 
23.40 „Mentalistas“ (k). 
N-7 
0.35 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Teatras (k). 
13.20 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai (k). 
14.15 Baletas „Aura“ (k). 
15.45 Prisiminkime. 
Dainuoja Eduardas 
Kaniava. 
15.55 ..formatas. Poetė 
Ramutė Skučaitė.  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 

17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.  
18.50 Groja Čiurlionio 
kvartetas. H. Villa Lobos 
styginių kvartetas. 
19.15 „Molio Motiejukas“.
19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.52 „Aviukas Šonas“. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Bet kuriuo keliu“. 
N-14 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 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.  
16.20 KK2. N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Adrenalinas. N-7  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  

12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
14.00 „Nauja norma“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
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  
20.30 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Nusidėjėliai“. N-14 
23.40 „Labas rytas, žudi-
ke“. N-14  
1.25 „CSI Majamis“. N-7  

7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Šerifas“. N-7 
21.30 Pasaulis X. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris. 
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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  
11.55 Emigrantai.  
12.45 „Giminės po 20 
metų“.  
13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 „Žiemos karas“. 
N-14  
23.10 Vakaro žinios.  
23.25 „Imperija“. N-7  
0.50 „Puaro“. N-7 
2.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
4.20 Auksinis protas.  
5.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
11.10 Yra, kaip yra. N-7 
12.15 Nuo...Iki....  

13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“.  
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Valstybės priešas“. 
N-7 
0.50 „Alkatrazas“. N-7 
1.45 Sveikatos ABC televi-
trina (k). 

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 Griūk iš juoko. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
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 „Aplink pasaulį su 
žvaigžde“. N-7  
21.00 Drąsios ir žavios. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Raudonos šviesos“. 
N-14  

0.55 „Dirbtinis intelek-
tas“. N-14  
1.45 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“. N-14  
2.35 „Po kupolu“. N-14
   

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
7.55 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.55 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
9.50 „Laukinis“. N-7 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7  
21.30 „Seni liūtai“. 
23.40 „Taikinys“. N-7 
0.35 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.35 Bamba TV. S

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

9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
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 „Midsomerio žmog-
žudystės III. Valkatos mir-
tis“. N-14 
23.10 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7 
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.00 „Dūmas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.15 ARTi. Knygrišystė 
(k). 
13.45 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.20 Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje (k). 
14.30 Muzika gyvai (k). 
15.55 ...formatas. Poetė 
Nijolė Daujotytė. 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 

18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.45 Koncertuojanti 
Europa. 
19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Valdovas“. 
0.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama (k). 
1.00 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.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
14.00 „Univeras“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 „Mastrichto policija“. 
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Krištolinės kauko-
lės“. N-14  
23.15 „Pakeisti likimai“. 
N-14  
1.15 „CSI Majamis“. N-7  
 

7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7 
19.25 „Sukčius“. N-7 
20.25 „Šerifas“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaras ant ratų“. 
N-14 
0.00 „Sukčius“. N-7 
1.00 Reporteris.  
1.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
10.05 „Senis“. N-7  
11.05 „Imperija“. N-7  
12.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.15 Klausimėlis.lt. 
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios. Orai.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
15.50 „Puaro“. N-7  
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.  
18.30 Šiandien.  
19.05 „Aguonų laukas“. 
N-7  
20.00 Vasara su LRT muzi-
ka. Gytis Paškevičius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Roninas“. N-14  
0.45 Auksinis balsas.  
1.50 „Puaro“. N-7  
3.35 „Naisių vasara“. 6 
sezonas.  
4.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
5.15 Bėdų turgus.  

6.25 „Garfildas“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kung Fu Panda“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 

8.50 24 valandos (k). N-7
10.00 Yra, kaip yra. N-7
11.10 Valanda su Rūta.  
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kung Fu Panda“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. 
N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 „Vyrai juodais drabu-
žiais 2“. N-7 
21.15 „Greitojo reagavimo 
būrys. Ugnies audra“. N-14 
23.05 „Anakonda“. N-7 
0.50 „Valstybės priešas“ 
(k). N-7

6.55 „Šeimos reikalai“.  
7.25 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
7.55 „Simpsonai“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.0 „Aplink pasaulį su 
žvaigžde“. N-7  
12.00 Drąsios ir žavios. 
N-7  
12.30 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7  
13.00 „Madagaskaro pin-
gvinai“.  
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 „Hortonas“.  
21.10 „Terminalas“. N-7  
23.50 „Tūnąs tamsoje“. S  

1.50 „Žmogžudystė pasie-
nyje“. N-14
 

5.50 „Policija ir Ko“. N-7 
6.45 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7  
7.40 „Policija ir Ko“ (k). 
N-7 
8.40 „Seni liūtai“ (k). 
10.45 „Kalbame ir rodo-
me“. N-7 
11.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7 
13.50 „Runkelių sala“. N-7 
14.50 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7  
21.30 „Tekenas“. N-14 
23.15 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
1.05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
9.10 „Žmogus-voras“. 
9.35 „Dreikas ir Džošas“. 
10.00 „Mano puikioji au-
klė“. 

11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7  
12.05 „Karadajus“ (k). N-7 
13.05 „Melo pinklės“. 
14.05 „Būrėja“ (k). 
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 „Bekas. Baltosios 
naktys“. N-14 
22.45 „Arnas. Riteris tam-
plierius“. N-14 
1.25 „Mentalistas“ (k). N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos (k). 
13.15 Visu garsu (k). 
14.00 „Lernavan“(k). 
14.30 Legendinė Candy 
Dulfer (k). 
15.30 „Senjorai, sukrus-
kim“. 
15.55 ...formatas. Poetas 
Vainius Bakas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. II dalis (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 Muzikinis linkėjimas.  
20.30 „Džiunglių knyga 2“. 
21.00 „Gintaro kelias“. 
21.30 LRT studija 

Vilniaus knygų mugėje 
2015. Česlovas Milošas. 
Šimtmetį aprėpianti bio-
grafija. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 „Žmogžudystė rude-
niniame Miunchene“. N-14 
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama (k). 
1.15 Dabar pasaulyje. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7 
11.35 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
12.05 24 valandos (k). N-7  
13.15 Nuo... Iki... (k).  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Autopilotas (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegas“.  
12.00 „Kastlas“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 

N-7.  
16.00 „Mastrichto policija“. 
N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kastlas“. N-7  
19.00 „CSI Majamis“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Avarijų TV“. N-14  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 „Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai. N-14  
23.30 „Mergina su drakono 
tatuiruote“. S  
2.30 „Nusidėjėliai“. N-14
    

7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Sukčius“. N-7 
11.00 „Air America“. N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Moterų daktaras“. 
N-7 
14.05 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvū-
nus“ 
18.00 Reporteris.  
18.25 „Kobra 12“. N-7 
19.30 „Vera. Pasakų seki-
mas“. N-7 
21.30 „Komendanto valan-
da“. N-14 
23.30 „Tai Chi nulis“. N-14 
1.30 „Vera. Pasakų seki-
mas“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Emigrantai.  
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Animalija“. 
9.50 Juozas Paukštelis. 
Kaimynai. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai.  
12.00 Šv. Mišios. Didieji 
Žemaičių Kalvarijos atlai-
dai. 
13.45 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“. N-7  
14.40 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. 
15.05 Istorijos detektyvai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncer-
tas.  
17.55 Bėdų turgus. 
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Ginto Abariaus dai-
nos.  
23.05 „Už borto“. N-7  
0.55 Koncertas. Broliai. 
Grupė „Skylė“. 
2.30 „Šerloko Holmso su-
grįžimas“. N-7  
3.20 Klausimėlis.lt.  
3.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
4.00 Ginto Abariaus dai-
nos.  

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Zoro“. 
7.20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“. 
8.55 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas“. 
9.55 „Misija „Karvės“.  
11.30 „Keturkojai detek-
tyvai“ 
13.10 „Operacija „Dramblio 
pergabenimas“.
15.20 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
16.25 „Čiauškutė“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Lukas 
Skruzdėliukas“. 
20.45 „Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius“. N-7 
23.05 „Pusvalandžio reika-
las“. N-14 
0.40 „Vyrai juodais drabu-
žiais 2“ (k). N-7

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Bailus voveriukas“. 
8.30 „Daktaras Dolitlis 2“. 
10.10 „Gyvenimas su 
Maikiu“. N-7  
12.05 „Loch Nesas“. 
14.10 „Gyvenimo bangos“. 

N-7  
16.45 „Ekstrasensų mū-
šis“. N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 „Įsivaizduok tai“. N-7  
19.30 Filmo pertraukoje – 
Eurojackpot. 
21.15 „Mėnesio darbuoto-
jas“. N-7  
23.35 „20 000 mylių po 
vandeniu“. N-7
   

7.10 „Amerikos talentai“ 
(k). 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras Giant Live.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Pavojingi susi-
tikimai“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Mano mylimiausia 
ragana“. N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Laukinis“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina. 
21.40 „Samdomas karys“. 
N-7 
23.40 „Praeities šešėliai“. 
S 
1.25 „Mano mylimiausia 
ragana“ (k). 
2.25 Bamba TV. S

6.25 „Didingasis amžius“. 
N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7 
10.30 „Tai bent žvėrynėlis!“  
11.00 „Mūsų mažieji drau-
gai“. 
12.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė. 
12.30 Šios vasaros valgiai. 
13.00 „Sodininkų pasau-
lis“. 
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Tabatos salonas“. 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Kino debiutantas“. 
N-14 
23.10 „Natali Holovėj isto-
rija“. N-14 
0.55 „Atpildas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Teatras. 
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profe-
siją.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija. Ilja Laursas. 
13.00 Mes - pasaulis.  
14.20 „Gyvenimas greta 
meldinės nendrinukės“.  
14.45 „Puodžius“.  

15.30 Maestro Gintaro 
Rinkevičiaus 55-erių metų 
sukakties koncertas.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai. 
Simfoninės muzikos kon-
certas.  
20.00 „Donelaitis“.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 „Roninas“ (k). N-14 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 „Pasaulio uostai“.  
20.30 „Ufologų pasakoji-
mai“.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
1.30 24 valandos (k). N-7  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be rezervaci-

jos“. N-7  
13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  
16.15 Herojus. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Karo žirgas“. N-7  
22.05 TV3 žinios.   
22.35 „6 kadrai“. N-7  
23.05 „Rokis Balboa“. N-7  
1.10 „Krištolinės kauko-
lės“. N-14  
2.40 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7  
     

7.55 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
9.00 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
13.20 „Genijai iš prigim-
ties“. 
14.00 „Šokių kovos“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“ 
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! 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 „Mirusiųjų požemis“. 
S 
1.45 „Šokių kovos“. N-7

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
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„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.

 „Anykšta“

Paskutinės dienos pratęsti 
prenumeratą II - ajam pusmečiui
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Prizas atiteks ukmergiškei

Nauji 
„Fashion Zone“ 

papuošalai!

Sudaro receptus

Mažeikių rajone įsikūręs J. 
Balvočiūtės ekologinių vaistažo-

Iki Joninių surinktos vaistažolės – 
sveikiausios 

Jadvyga Balvočiūtė – viena garsiausių žolininkių Lietuvoje – 
pataria arbatą virti iš aromatingų žolelių, daugumą jų surinkti 
iki Joninių, o išdžiovintas laikyti kiek įmanoma sausesnėje ir tam-
sesnėje vietoje. 

lių ūkis „Jadvygos žolės“ veikia 
jau 15 metų. Ponia Jadvyga nėra 
„mėgėja“ žolelių rinkėja – ji yra 
baigusi Kauno medicinos insti-

tuto Farmacijos fakultetą, įgijusi 
provizoriaus farmakognosto aukš-
čiausią kvalifikacinę kategoriją 
bei turi leidimą verstis farmacijos 
praktika. J.Balvočiūtė taip pat 
sudaro individualius vaistažolių 
mišinius pagal gydytojo receptą 
arba gydytojo nurodytą diagnozę, 
tad moters sudarytais receptais 
galima drąsiai pasitikėti.

Vaistažoles renka beveik 
visus metus

J. Balvočiūtė vaistažoles renka 
gamtoje bei augina jas pati. Pa-
klausta, kada geriausia rinkti žo-
leles, J. Balvočiūtė sakė, kad jos 
renkamos pačiu įvairiausiu metu – 
net žiemą. Tačiau geriausios vais-
tažolės – surinktos prieš Jonines. 

„Augalų masė auga gegužės-
birželio mėnesiais, iki šv. Jono. 
Tada geriausia surinkti rasakilą, 
vantas, o po Šv. Jono renkame jo-
nažoles“, – pasakojo žolininkė.

Pasak J. Balvočiūtės, iki Joni-
nių surinkti vaistažoles yra ge-
riausia dėl to, kad jos tuo metu 
būna sveikiausios. „Jau senovėje 
žmonės pastebėjo, kad šiuo metu 
surinktos vaistažolės yra sveikos, 
nepažeistos įvairių vabzdžių, šva-
rios. Dėl to jos suteikia ypatingą 
jėgų antplūdį“. 

Džiovinti – pavėsyje 

J. Balvočiūtė teigė, kad žole-
lėms rinkti yra svarbi net Mėnu-

lio fazė: patariama vaistažolių ne-
rinkti, kuomet yra jaunas mėnulis 
– jos tuomet sunkiai džiūsta, ilgai 
laiko drėgmę. 

„Vaistažoles reikia rinkti sau-
sas, kad jos neprarastų vaistinių 
savybių. Tačiau yra ir tokių žole-
lių, kurios renkamos su rasa“, – 
žiniomis dalijosi ponia Jadvyga.

Paklausta, kaip reikia džiovinti 
surinktas vaistažoles, J. Balvo-
čiūtė teigė, kad jokiais būdais to 
negalima daryti saulės atokaito-
je. „Vaistažoles reikia džiovinti 
pavėsyje ir stengtis, kad jos kuo 
greičiau išdžiūtų. Skirtingas žo-
leles reikia skirtingai džiovinti, 
pavyzdžiui, čiobrelius galima pa-
dėti pundeliuose ir retai vartyti, o 
kiaulpienės lapai džiūsta ilgiau, 
juos reikia paskleisti ir dažnai 
vartyti“. Taip pat, anot specia-
listės, žoleles galima surišti į ry-
šulėlius ir džiovinti pririšus prie 
virvės. 

Ar vaistažolės sausos, patikrinti 
paprasta – reikia perlaužti šakelę: 
jei lengvai lūžta, vadinasi, džio-
vinti nebereikia.

Plikykite aromatingas žoleles

J. Balvočiūtės teigimu, maišyti 
vaistažoles pačiam galima, tačiau 
tai priklauso nuo to, kiek pažįsta-
me augalų. „Bet kada galima už-
siplikyti žolelių arbatos. Užpliky-
ti geriausia aromatingas žoleles 
– tada jos paskleidžia savo kvapą, 
„paleidžia“ eterinius aliejus. Kai 

Žolininkė, farmacininkė Jadvyga Balvočiūtė teigė, kad labai 
svarbu žoleles tinkamai rinkti – jos turi būti sausos, o kaip su-
rinktos vaistažolės džius, priklauso net nuo Mėnulio fazės.     

Nuotrauka www.jadvyga.lt

kurias žoleles galima sutrinti ir iš 
jų išspausti sultis“.

Pasak žolininkės, kvapius au-
galus paruošti labai paprasta: 
tereikia juos užplikyti verdančiu 
vandeniu. Tačiau arbatą iš vais-
tažolių galima paruošti ir kitaip: 
„Yra arbatų, kurias reikia paruoš-
ti žoleles užpilant šaltu vandeniu. 
Tokią arbatą gerti patariama kitą 
dieną. Jei ruošiame šaknis – jas 
reikia pavirti. Virti reikia ir šer-
mukšnių, erškėčių uogas“. 

Arbatą galima paruošti ir iš 
šaknų bei lapų, o jei vaistažolės 
su stiebais, ar kietais lapeliais 
(pavyzdžiui, bruknės), jas reikia 
patrinti.

Vaistažolių priešas – drėgmė

J. Balvočiūtė, net šešių knygų 
apie vaistažoles bendraautorė, 
sakė, kad surinktas vaistažoles 
geriausia laikyti tamsioje sausoje 
vietoje. „Svarbiausia laikant vais-
tažoles yra vengti drėgmės, kad 
neįsiveistų pelėsis, kad įvairūs 
parazitai nesugraužtų žiedų. Tuo-
met galite gauti arbatą su gatavu 
produktu“, – juokavo J. Balvo-
čiūtė. 

Žolininkė teigė, kad talpa nėra 
pats svarbiausia dalykas laikant 
vaistažoles – tai gali būti ir sti-
klainis, ir standaus popieriaus 
maišelis. Svarbiausia, kad su-
rinktos ir išdžiovintos vaistažolės 
būtų sandariai uždarytos ir negau-
tų drėgmės.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Kryžiažodis „Braškė“ Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto pre-
kių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai 
bus apdovanotas 50 litų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Gegužės 30 dieną „Anykštoje” 
spausdinto kryžiažodžio „Svies-
tas” teisingas atsakymas –  MILI-
JARDAS. Šį kryžiažodį teisingai 
išsprendė  56 skaitytojai. Tai anykš-
tėnai V.Lančickienė, D.Kundrotienė, 
E.Lukauskaitė, R.Venclovienė, 
E.Zlatkutė, A.Kavolienė, 
A.Vilčinskas, D.Varnienė, N.Varnas, 
T.Miškinienė, A.R.Vilimas, 
R.Kavoliūnienė, A.Keraitienė, 
V.Dikčiūvienė, V.Bieliūnienė, 
V.Žemaitienė, L.Petuchovienė, 
G.Žvironaitė, E.Jurėnaitė, 
R.Budrienė, J.Pranckevičienė, 
P.Girnienė, A.Kapočius ir 
D.Sebeikienė; V.Mogylienė, 
E.Sunkurytė ir B.Gudonienė iš 
Viešintų; V.Gudelienė, G.Gudelis, 
T.Jakniūnienė ir T.Prudnikovienė iš 
Naujųjų Elmininkų; V.Strazdienė, 
E.Kiškienė ir D.Sudeikienė 
iš Kavarsko; S.Žibutienė ir 
G.Radzevičienė iš Šovenių, 

B.Raščiūvienė ir S.Krisiūnienė 
iš Surdegio, A.Bagdonienė iš 
Vaitkūnų, O.Petronienė iš Smė-
lynės, V.Urbutienė iš Naujikų, 
A.Juknonienė iš Rubikių, V.Jagienė 
iš Svėdasų, M.Baltrūnienė iš Pikta-
galio, E.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė 
iš Kurklių,  L.Didienė iš Medžio-
čių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, S.Želnienė 
iš Maželių, E.Gimbutienė iš Narbu-
čių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, 
G.Karaliūnienė iš Andrioniškio bei 
R.O.Deveikienė iš Mažionių

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas 
– Anykščių kosmetikos ir parfu-
merijos parduotuvės „Mix Cos-
metics” 15 eurų čekis  - atiteks 
Ž.AUKŠTAKOJyTEI iš Ukmer-
gės. Kviečiame skaitytoją į redakciją 
atsiimti čekio. 

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24
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Apie „Sputniką“ – 
tik po trijų savaičių

Pirmasis dirbtinis žemės palydo-
vas ir apskritai pirmasis kosminis 
aparatas sėkmingai išvestas į Že-
mės orbitą „Sputnik“, buvo paleis-
tas 1957 metų spalio 4 dieną. Tai 
iš tiesų buvo milžiniškas žingsnis 
žmonijos istorijoje, tačiau, kažko-
dėl, „Kolektyviniame darbe“ tai 
ilgą laiką niekaip neatsispindėjo. 
Nebuvo net žinutės, net užuominos 
beveik tris savaites. Tik spalio 24 
dienos laikraštyje pagaliau buvo su-
siprasta, kad ir paprasti kolūkiečiai 
turi perskaityti apie „svaiginantį 
džiaugsmą“. Paskutiniame „Kolek-
tyvinio darbo“ puslapyje pasirodė 
„Sputniko“ nuotrauka, karikatūra – 
vaizdelis rusiškais motyvais ir Le-

Kosminės lenktynės 
„Kolektyviniame darbe“ Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Du esminiai įvykiai pradėję kosmoso erą prasidėjo Tarybų są-
jungoje. 1957 metais paleistas pirmasis dirbtinis Žemės palydo-
vas „Sputnik“, o 1961 metais į kosmosą pakilo pirmasis žmogus 
– Jurijus Gagarinas. Natūralu, kad tokie įvykiai negalėjo neatsi-
spindėti ir rajoninėje spaudoje.

ningrado A.A.Ždanovo vardo uni-
versiteto rektoriaus, TSRS Mokslų 
akademijos nario – korespondento 
A.Aleksandrovo straipsnis.

Tačiau tas straipsnis buvo tru-
putį (bent jau) keistas. Jame nėra 
nei vienos techninės detalės apie 
palydovą (gal bijojo visur „knibž-
dančių“ šnipų), tačiau propagandos 
jame kiek! Galima sakyti, kad tai 
iš tiesų straipsnis ne apie mokslą, 
o grynų gryniausia šimtaprocentinė 
propaganda.

Jau pačioje pradžioje autorius 
akcentavo ne tiek istorinį pasieki-
mą mokslui, o istorinį pasiekimą 
socializmui ir kokį siaubą palydo-
vo paleidimas įvarė „agresyviems 
amerikonams“: „Tačiau yra žmo-
nių, kuriems ypač nemalonu kaip 
tik tai, kad šis laimėjimas priklauso 

Tarybų sąjungai. Pavyzdžiui, vie-
nas Amerikos karininkas iš pra-
džių stengėsi parodyti, kad nieko 
ypatingo neįvyko ir kad tarybinis 
dirbtinis palydovas – tai iš viso 
tik „geležies gabalas, kurį gali iš-
mesti kiekvienas“. Bet, žinoma, 
ir tokie karo politikai šiaip ar taip 
supranta antrąją reikalo pusę – jo 
karinę reikšmę. Dirbtinio palydo-
vo paleidimas galutinai įrodė, kad 
Žemėje daugiau nebėra vietų, ku-
rių nepasiektų raketiniai sviediniai, 
ir kad, vadinasi, artumas Amerikos 
karinių bazių, kuriomis stengiama-
si apsupti Tarybų Sąjungą, netenka 
savo ypatingos reikšmės. Politika 
„iš jėgos pozicijos“ netenka kari-
nio – techninio pagrindo“, - labai 
aiškiai naujai įgytas TSRS karines 
galimybes pabrėžė autorius.

Tačiau dar daugiau dėmesio 
A.Aleksandrovas skiria socializ-
mo sistemos šlovinimui, be kurios, 
tvirtino autorius, net nebūtų įma-
noma įsivaizduoti tokių kosminių 
pasiekimų. Socializmo šlovei pa-
rodyti A.Aleksandrovas naudojo 
tokias frazes: „Svarbiausias mūsų 
laimėjimų pagrindas yra socialisti-
nė santvarka“, „Tai pagaliau realiai 
demonstruoja socialistinės santvar-
kos pranašumus, mūsų tarybinės 
sistemos pranašumus; čia pagaliau 
visų mūsų laimėjimų šaltinis ir pa-
grindas“, „Mūsų santvarka kalba 
pati už save ir nereikalauja jokios 
ypatingos propagandos, nes soci-
alizmo laimėjimai yra stipriausia 
propaganda“, „Tas faktas, kad pa-
lydovas paleistas kaip tik Tarybų 
Sąjungoje, reiškią istorinę ne tiktai 
techninės, bet ir socialistinės pa-
žangos gairę“, - gyrė ir gyrė pačią 
„nepakeičiamiausią“ santvarką 
mokslininkas. 

Be abejo, propaganda nebūtų pro-
paganda, jei ne tik negirtum savęs, 
bet ir neįspirtum priešininkui. Tai, 
be abejo buvo padaryta. Ir padary-
ta tarsi ne savo rankomis, tarsi tik 
cituojant kitus užsienio leidinius, 
kurių dalis buvo finansuojama tos 
pačios TSRS. Pavyzdžiui, tame pa-
čiame straipsnyje A.Aleksandrovas 
cituoja vieną Prancūzijos laikraštį, 
jog „Tarybinio dirbtinio palydovo 
paleidimas – tai įvykis, sugriau-
nantis mitą apie techninį JAV 
pranašumą. Bet, pastebi autorius, 
Jungtinėms Valstijoms bus sun-
ku lenktyniauti, konkrečiai, todėl, 
kad jų socialinė sistema neduoda 
galimybių platiems moksliniams 
darbams tarpplanetinių raketų sri-
tyje“. 

Žmogumi kosmose džiaugėsi 
kelias savaites

1961 metais balandžio 12 dieną 
žmonijos istorijoje įvyko milži-
niškas įvykis – žmogus sėkmingai 
pakilo į Žemės orbitą ir sėkmingai 
grįžo iš jos. Tam TSRS propagan-
diniame fronte buvo pasiruošta 
dauuuug efektyviau, nei su „Spu-
tniku“. 

1961 metų balandžio 13 dieną, 
kitą dieną po J.Gagarino skrydžio 
į kosmosą, „Kolektyvinis darbas“ 
darbas pirmame puslapyje, virš pa-
vadinimo pasitiko užrašu: „Vakar, 
1961 metų balandžio 12 d., Tarybų 
Sąjungoje išvestas į orbitą aplink 
Žemę kosminis laivas – palydovas 
„Vostok“ su žmogumi“. Toliau sekė 

paaiškinantis tekstas mažesniu šrif-
tu apie ką kalbama pasveikinimu. 
Skirtingai nei su „Sputniku“, kaž-
kokie kosminio aparato duomenys 
pateikiami jau antrame sakinyje, iš 
karto po pranešimo, kad pirmasis 
žmogus kosmose – Tarybų Sąjun-
gos pilietis Jurijus Gagarinas. Ra-
šoma, kad kosminio laivo svoris su 
kosmonautu buvo 4725 kilogramai. 
Toliau pranešama, kad skrisdamas 
virš Pietų Amerikos J.Gagarinas 
pranešė, jog skrydis vyksta nor-
maliai, o galiausiai skelbiama, jog 
tam tikrą valandą kosminis laivas 
nusileido numatytoje vietoje. Toks 
buvo pirmasis, tačiau ne vienintelis 
pranešimas apie skrydį laikraštyje. 
Skrydžiui (o tiksliau santvarkai pa-
girti) laikraštyje, pagal geriausias 
propagandos tradicijas, liaudis iš-
reiškė savo (?) nuomonę. Jei trum-
pai – „didžiuojuosi savo tarybine 
tėvyne“. 

„Išsipildė amžina žmonijos sva-
jonė. Tarybinis žmogus pakilo į 
beribes Visatos erdves, tuo pradė-
damas naują žmonijos erą – kos-
minių kelionių erą, - rašė J.Biliūno 
vardo vidurinės mokyklos direkto-
rius A.Vingrys, - Sunku žodžiais 
išreikšti tą džiaugsmą, kuriuo šiuo 
metu gyvena visi tarybiniai žmo-
nės, mūsų mokyklos kolektyvas! 
Didžiuodamiesi savo Tėvyne, 
Komunistų partija, tarybiniu žmo-
gumi, mes dirbsime dar atkakliau 
ir kruopščiau, auklėsime ir moky-
sime jaunąją kartą taip, kad ji iš-
augtų verta komunizmo statytojų, 
kosminės erdvės užkariavimo pio-
nierių pamaina“. Ir tai buvo tipinis 
atsiliepimas į skrydį. 

Tačiau visa pompastika po šių 
„žvalgybinių“ žinučių pasireiškė 
jau kitame laikraščio numeryje. 
Jis pasirodė su pirmojo žmogaus 
kosmose J.Gagarino nuotrauka 
pirmajame laikraščio puslapyje ir 
atsišaukimais į tarybinius žmones 
pasirašytais pradedant TSRS vado-
vu Nikita Chruščiovu ir imperijos 
TSKP centro komitetu, baigiant 
paprasta apskaitininke ar tarnauto-
ja. Tiesa, N.Chruščiovas vienintelis 

kreipėsi į J.Gagariną (turbūt teisę 
kreiptis į šalies didvyrį turėjo tik 
šalies vadovas). Džiaugsmas liejosi 
ne tik pirmajame, bet ir antrajame 
laikraščio puslapiuose, niekur tema 
nesitraukė ir kitame laikraščio nu-
meryje (taip pat iš pirmojo pusla-
pio) ir tik „proletariato vado“ Vla-
dimiro Iljičiaus Lenino gimtadienio 
proga ir viena didžiausių tarybinių 
švenčių – gegužės 1 – oji, kosmoso 
užkariavimą (kaip visur buvo išsi-
reiškiama po skrydžio) patraukė iš 
pirmojo puslapio. Tačiau gegužės 
1- osios laikraštis vis tiek turėjo 
ryškų skrydžio akcentą – pirmaja-
me puslapyje puikavosi piešinys į 
vieną jungiantis darbininkų klasę, 
kosmosą, raketas ir TSRS.

Kosmoso lenktynių 
pralaimėjimą ignoravo

TSRS kosminių pasiekimų skel-
bimo tvarka pirmajame „Kolekty-
vinio darbo“ puslapyje niekur ne-
išnyko ir vėliau. Visos svarbiausios 
naujienos būdavo skelbiamos ir 
Anykščių rajono žmonėms. Vyko 
vadinamosios „kosmoso lenkty-
nės“ kas pirmas TSRS ar JAV išli-
pins žmogų Mėnulyje. 

Šią kovą TSRS pralaimėjo. 1969 
metų liepos 20 dieną Mėnulyje iš-
silaipino amerikiečių astronautai. 
„Kolektyviniame darbe“ apie tai – 
nei žinutės. Lipos 22 dieną laikraštis 
išeina kaip nieko neįvykus: Pirma-
jame puslapyje rašoma apie pavyz-
dinį kolūkio įstatų projektą, žinutės, 
jog agronomė patenkinta darbais, 
tekstilininkų linkėjimais. Vaizdas 
nepakito ir kituose laikraščiuose. 
Apie amerikiečius, kuriuos taip iš-
juokinėjo straipsnyje apie „Sputni-
ką“ A.Aleksandrovas, nebuvo jokių 
žinių. Paradoksas, kad pradžioje 
demonstravusi pranašumą kosminė-
je srityje, tuo erzinusi amerikiečius, 
galiausiai TSRS žlugo iš dalies, kaip 
vertina kai kurie istorikai, dėl to, kad 
JAV pradėjus „Žvaigždžių karų“ 
programą, skirtą kovai su TSRS ra-
ketomis, jos išlaidų socializmo basti-
onas galiausiai neatlaikė ir žlugo.

Amerikiečių erzinimas ir tyčiojimasis iš jų dėl kosminės progra-
mos buvo neretas reiškinys.

Piešinys, atspindintis visą propagandos esmę – galingas kosmo-
so užkariautojas darbininkas iš socialistinės šalies.

Po skrydžio į kosmosą, pirmajame „Kolektyvinio darbo“ pusla-
pyje atsidūrė kosmonautas Jurijus Gagarinas.
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KELIONĖS

Viengubo ir dvigubo pjovimo
lentos, gegnės, tąšai, balkiai ir t.t.
Pjauname nestandartinių dydžių
medieną.
Medienos pjovimo paslaugą 
mobiliu gateriu galime atlikti 
pas užsakovą.
Parduodame pjuvenas ir malkas.
Produkciją pristatome į vietą.
Tel.: (8-686)88713;  (8-606)91580

STATYBINĖ MEDIENA

SITUACIJA

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4 dydžio plakatus

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 3 p.)

Viliaus Juodelio Antikorupcijos komisijoje nebus

Priminsime, jog rajono Tarybai 
pateiktame sprendimo projek-
te buvo nurodyta, kad Antikorup-
cinės komisijos pirmininku siūlo-
mas socialdemokratas, buvęs KGB 
rezervo kapitonas V.Juodelis, jo 
pavaduotoju – Seimo nario, KGB 
rezervo vyr.leitenanto Ričardo 
Sargūno padėjėjas A.Savickas, o 
nariais – KGB majoro Fatijaus Lo-
ginovo našlė liberalė Žana Logi-
nova, liberalas, profesorius, rajono 
Tarybos narys 
Audrius Bitinas 
bei konserva-
torius, buvęs 
s a v i v a l d y b ė s 
administracijos 
direktoriaus pa-
vaduotojas Valentinas Patumsis. 
V.Patumsį ir Ž.Loginovą į Antiko-
rupcinę komisiją, neva, delegavo 
Anykščių seniūnijos bendruome-
nė.     

Po to, kai buvo paskelbtas spren-
dimo projektas su tokia keistokos 
sudėties Antikorupcine komisija ir 
„Anykšta“ šitai aprašė, A.Savickas 
komiteto posėdyje pareiškė, kad, 
jei V.Juodelis komisijai vadovaus, 
tai jis į šį organą dirbti neis.

Meras Kęstutis Tubis ketvirta-
dienį, rajono Tarybos posėdyje tei-
sindamasis kalbėjo, kad pasikeitus 
Vietos savivaldos įstatymui Anti-

korupcijos komisijos pirmininko 
postą būtina atiduoti opozicijai. 
O Tarybos opozicijoje esantys 
socialdemokratai Antikorupcinės 
komisijos pirmininku pasiūlė bu-
vusį savivaldybės administracijos 
direktorių V.Juodelį. Liberalas 
Lukas Pakeltis Tarybos posėdy-
je pareiškė, kad jam nepriimtina 
V.Juodelio kandidatūra, nes jis „8 
metus buvo atsakingas už rajono 
ūkį“. L.Pakeltis siūlė už V.Juodelio 
kandidatūrą balsuoti atskirai, o ne-

partinis Arūnas 
Liogė pareiškė, 
kad geriausia 
apskritai visus 
pretendentus į 
Antikorupcinę 
komisiją įver-

tinti atskirais balsavimais. 
Už V.Juodelį, kaip už komisijos 

pirmininką, balsavo tik 4 asmenys 
– visi socialdemokratai su pačiu 
V.Juodeliu. Už tai, kad V.Juodelis 
būtų eiliniu komisijos nariu, prita-
rė 6 iš 23 balsavime dalyvavusių 
deputatų. Taigi, jis apskritai nepa-
teko į Antikorupcinę komisiją.

Už A.Bitino, Ž.Loginovos ir 
V.Patumsio kandidatūras balsavo 
visi deputatai, o prieš A.Savicką 
balsavo tik pats V.Juodelis, 
D.Žiogelis – susilaikė.

Meras K.Tubis siūlė socdemams 
iš karto iš saviškių pasiūlyti alterna-

tyvą V.Juodeliui, tačiau socdemai 
šito nedarė. „Negalite patvirtinti 
komisijos be mūsų pirmininko.“ 
– pyko Anykščių socdemų lyderis 
D.Žiogelis. Tačiau, savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir juri-
dinio skyriaus vedėjas Audronius 
Gališanka teigė, kad Taryba ne tik 
gali, bet ir privalo tvirtinti Anti-
korupcinę komisiją, nes ji iki bir-
želio 30 dienos turi būti sudaryta. 
Tarybai neišrinkus Antikorupcinės 
komisijos pirmininko, laikinąjį 
pirmininką išsirinks jau patvirtinti 
keturi šios komisijos nariai, o ki-
tame Tarybos posėdyje socdemai 
vėl pasiūlys savo kandidatą į pir-
mininkus.

Jeigu socdemai vėl siūlys 
V.Juodelį, Taryba jo kandidatūrą, 
matyt, vėl atmes ir tokiu atveju 
meras teiks savo kandidatūrą neat-
sižvelgdamas į opozicijos pageida-
vimus.

Buvęs vicemeras, socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis stebė-
josi, kodėl V.Juodelio ir V.Patumsio 
atveju taikomi dvigubi standartai. 
„V. Juodelis netiko, todėl kad buvęs 
administracijos direktorius, o buvęs 
jo pavaduotojas V.Patumsis, kuris 
organizavo viešuosius pirkimus, – 
tinka. Čia juk dvigubi standartai“ 
– piktinosi D.Krikštaponis. Pasak 
„tvarkiečio“ V.Galvono, gal ir lo-
giška, jog buvęs administracijos di-

Garsindamas Lietuvą neteko darbo
 „Negaliu parašyti kalbos Ta-

rybos nariui, jei jis nori tarti 
sveikinimo žodį“, - naujų spalvų 
apie šventės užkulisius pateikė 
E.Druskinas.

Paklaustas už ką, jo manymu, 
užsitraukė vie-
tinės valdžios 
n e m a l o n ę , 
E . D r u s k i n a s 
teigė įžvelgian-
tis ne vieną ga-
limą priežastį. 
R e ž i s i e r i u s 
teigė, kad re-
žisuoti mies-
to šventės jis buvo pakviestas 
ir raginamas darbus pradėti kuo 
greičiau, dar iki tampant Kultū-
ros centro direktoriumi. Vienas 
iš galimų variantų, kuo galėjo 
neįtikti valdžiai, E.Druskino ma-
nymu, galėjo būti jo pavaldinių, 

rektorius neturėtų vadovauti korup-
cijos apraiškų paieškoms, bet, kad 
„V.Juodelis negali būti ir komisijos 
nariu – neetiška ir nelogiška“. 

Bet liberalas L.Pakeltis paaiški-
no, kad jeigu V.Juodelis būtų pa-
liktas Antikorupcinėje komisijoje, 
o dar kitą asmenį socdemai siūlytų 
šios komisijos pirmininku – opo-

zicinei partijai komisijoje atitektų 
daugiau įtakos nei priklauso pagal 
reglamentą.

Antikorupcinė komisija pirmą 
kartą buvo sudaryta praėjusios ka-
dencijos Taryboje. Tada jai vado-
vavo valdančiųjų, socialdemokra-
tų, atstovas Romaldas Gižinskas. 
Beje, R.Gižinskas taip pat kritiškai 
pasisakė apie V.Juodelio kandida-
tūrą į Antikorupcinės komisijos 
pirmininko pareigas.   

Kultūros centro darbuotojų, gy-
nimas nuo politikų spaudimo. 
E.Druskinas teigė žinantis, jog ne 
vienas biudžetinį darbą dirbantis 
tarnautojas ir darbuotojas buvo 
spaudžiamas stoti į Darbo partiją, 
o jis pats pareiškė, kad nei vienas 

jo pavaldinys 
dėl įsitikinimų 
neturi nuken-
tėti. 

Kita, E. 
Druskino ma-
nymu, galima 
priežastis – ra-
jono valdžia 
miesto šventei 

ragino Kultūros centrą mesti vi-
sus metinius renginių organiza-
vimui skirtus resursus, visus 9 
tūkstančius eurų, kurių 2 tūks-
tančiai dar buvo neuždirbti, 2 
tūkstančiai jau išleisti, o kiti 
paskirstyti kitiems metų rengi-

niams. E.Druskinas teigė, jog 
jis apie tai išdrįso diskutuoti su 
mere kitiems žmonėms girdint. 
Juo labiau, jog E.Druskino many-
mu, jei jis būtų pinigus perkėlęs 
miesto šventės organizavimui, 
būtų pažeidęs ankstesnės rajono 
Tarybos patvirtintą biudžeto lėšų 
paskirstymo potvarkį, todėl, tam, 
kad perkelti pinigus, jis paprašė 
rajono Tarybos sprendimo. 

Šios detalės, režisieriaus ma-
nymu, galėjo būti svarbiausios. 
Tačiau E.Druskinas atkreipė dė-
mesį, jog už miesto šventės orga-
nizavimą (ar kaip buvo kaltinimų 
už jos vos nesužlugdymą), jis iš 
Ž.Pinskuvienės sulaukė padėkos, 
nors šventė vyko jau po kelionės 
į Gruziją, dėl kurios E.Druskiną 
atleido iš darbo.

Beje, kad vyksta kažkas nege-
ro, režisierius teigė pajutęs dar 
prieš kelionę į Gruziją bendrau-
damas su rajono vadovais.

Jaučiasi šmeižiamas, o 
darbuotojai spaudžiami

E.Druskinas pasakojo, kad birželio 
11 dienos posėdyje svarstant nuo-
baudos klausimą, jis buvo išprašytas 
iš rajono Tarybos posėdžio: „Kad 
„darbiečiai“ nori mane apjuodinti 
supratau iš karto, kai paprašė išeiti“, 
- prisiminimus pasakojo direktorius. 
Išprašytas E.Druskinas skambino 
Vyriausybės atstovo tarnybai ir suži-
nojo, kad posėdyje jam galėjo neleisti 
dalyvauti tik, jei būtų svarstomi su 
valstybės ar komercine paslaptimi 
susiję klausimai. „Tada nusprendžiau 
grįžti, bet opozicija jau buvo išreika-
lavusi, jog mane vėl įleistų“, - sakė 
Anykščiuose gerai žinomas žmogus 
- buvęs A. Vienuolio progimnazijos 
režisierius.

Beje, E.Druskinas teigė, jog tame 
posėdyje jis buvo šmeižiamas: „Buvo 
melagingai paskelbta, kad darbo 

apskaitos žiniaraštyje pažymėta, jog 
dirbau daugiau, nei iš tiesų, jog pri-
sirašiau papildomų viršvalandžių, 
kad po to išsimokėjau sau papildo-
mus pinigus“, - „Anykštai“ pasakojo 
E.Druskinas. Jis teigė, kad Tarybai 
pasiūlė iš karto įrodyti, jog kaltinimai 
- tai šmeižtas, liepdamas pavaldiniam 
tuojau pat į posėdį atnešti žiniaraštį. 

Tačiau E.Druskinas buvo at-
leistas birželio 22 dieną. Tą dieną 
Ž.Pinskuvienė prisiekė mero parei-
gose, o jau apie pietus E.Druskinas 
buvo iškviestas „ant kilimėlio“. 

Atleidimą iš pareigų E.Druskinas 
teigė besiruošiantis skųsti teismui. 

Beje, E.Druskinas teigė žinantis, 
jog jį stoję ginti darbuotojai iš val-
dančiųjų dabar patiria spaudimą ne 
tik tiesiogiai, bet ir juos spaudžiant 
per artimuosius. Vyras sakė, jog dar-
buotojų pilnamečiai vaikai ir tėvai 
susitikimuose spaudžiami ir ragina-
mi paspausti buvusius E.Druskino 
pavaldinius pasakyti, jog už di-
rektorių stoti ir į šalies valdžią dėl 
situacijos kreiptis juos vertė pats 
E.Druskinas.

...Rajono valdžia mies-
to šventei ragino Kultūros 
centrą mesti visus metinius 
renginių organizavimui 
skirtus resursus, visus 9 
tūkstančius eurų...

...”Negalite patvirtinti ko-
misijos be mūsų pirminin-
ko.“ – pyko Anykščių soc-
demų lyderis D.Žiogelis...

Anykstene: AR Jums mielieji neatsibodo su ta KGB kariaut, Jos jau 
daugiau nei 25 metai nėra O jus dar lojat ir lojat apie ją, KADA gi liausi-
tes????????????????, šlykštu net klausyt ir skaityt, jau kita karta užaugus 
ir pasikeitus, o seniokai tie nebekenksmingi, ir senai nupirde...

pasakokit pasakokit atsakymas į „Anykstene“: Kokie metodai tos „ne-
esančios“ ir „nebekenksmingu“ dar pries kelis menesius jautem. Net baisu 
pasidaro, kai pažiūri atgal nuo tu visu metodu.

kad ne atsakymas į „Anykstene“: Kad KGB Kapitoną dar šiandien aš 
mačiau savivaldybėje. Gyvas gyviausias!

Ratas III: Antikorupcinė komisija - be Viliaus Juodelio? Gerai. Tačiau 
geriausia ir džiugu, kad nei į Tarybą nei į komisiją nepateko ir žmonių ne-
dergs “Socdemų pitbuliu” bei “Pagiežinsku” pravardžiuojamas Romas 
Gižinskas. Valio !!!!!

R, GIŽINSKAS: Naujajai ANTIKORUPCIJOS komisijai darbo į valias. 
1. Nepaskelbti visuomenei dėl I. ANDRUKAITIENES veiksmų iki teisminio 
tyrimo rezultatai, 2. Opera kainavusi 100,000 Lt, partitura dingusi,Yra ir 
daugiau įdomių faktų ,,Taigi senaties termino nėra reikia tik dirbti.

??? atsakymas į „R,GIŽINSKAS“: O kur jus buvote?
tipo atsakymas į „X - man“: O tai komisijai turetu vadovauti KGB kapi-

tonas, kad ir rezervo? Peterburgo absolventas?
Z2Z atsakymas į „tipo“: Jo vietoje įsižeisčiau - Leningrado, draugai, Le-

ningrado...

balsai internete (anyksta.lt):
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įvairūs

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Renkasi birželio 29-30 adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
Apželdinimo darbai. 

“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

Mob. (8-606)99300 
www.specagra.lt

Pramonės g. 3, Panevėžys

 Fermų, melžimo ir mėšlo 
šalinimo įrangos prekyba, 
montavimas, aptarnavimas, 
atsarginės dalys.
 Girdymo sistemų įrengimas.
 Lauko melžimo aikštelės, 

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

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.

Naujiems pensijų gavėjams 
– naujoviški pažymėjimai

Tapatybės kortelės dydžio pažymėjimas su skaitmenine nuotrau-
ka, magnetine juostele, saugos priemonėmis ir informacija lietuvių 
bei anglų kalbomis – toks naujoviškas dokumentas jau išduodamas 
naujiems pensijų gavėjams. Tačiau toliau galioja ir seno pavyzdžio 
pensijų gavėjų pažymėjimai. Jų savininkams turimo pažymėjimo 
keisti į naują nereikia.

Nemokamai išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas nėra pri-
valomas dokumentas, jis neatstoja asmens tapatybės dokumento 
ir ne visada suteikia teisę į nuolaidas.

Naujas pažymėjimas išduodamas priėmus sprendimą skirti pensi-
ją ir pagaminus patį pažymėjimą. Kartu su sprendimu pažymėjimas 
išduodamas „Sodros“ skyriuje arba išsiunčiamas savininkui paštu.

Atkreiptinas dėmesys, kad norintiems gauti naująjį pensijos gavė-
jo pažymėjimą bus privalu pateikti skaitmeninę nuotrauką, įrašytą 
kompaktiniame diske arba USB laikmenoje.

Planuojama, kad ateityje ant pažymėjimo bus spausdinamos gy-
ventojų registre esančios nuotraukos, naudojamos gaminant pa-
sus ir tapatybės korteles. Šiuo metu tokios galimybės nėra.

Naujame pažymėjime yra holograma, mikrotekstas ir kitos ap-
saugos priemonės. Išlaidos pažymėjimams dengiamos iš „Sodros“ 
administravimo lėšų.

Per metus išduodama apie 60 tūkst. pensijų gavėjų pažymėjimų.

„Sodros“ Utenos skyrius

Siūlo darbą

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.

Siuvykla, esanti Anykščiuose, 
siūlo darbą pagalbinėms (-iams) 
darbininkėms (-ams) - lygintojoms 
(-ams).

Tel.: (8-381) 5-14-57, 
(8-381) 5-23-64.

ŽŪB Elma reikalingi mechaniza-
toriai. 

Tel.: (8-659) 04065, 
(8-381) 20004.

Vairuotojui darbą su 2014 m. 
autovežiu Volvo Kassbohrer. 
Atlyginimas 100 Eur. už darbo die-
ną. Būtina patirtis. 

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

Reikalingi fermos darbinin-
kai dirbti prie galvijų ir žirgų 
Raguvėlėje. Galimas apgyvendi-
nimas.

Tel. (8-626) 21808.

Reikalingi grybų - uogų supirkė-
jai. Įdarbina, apmoko dirbti. 

Tel. (8-645) 40811.

Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.

Išnuomoja žemę prie Svėdasų 8,6 
ha.

Tel. (8-672) 74191.

Išnuomojamos komercinės preky-
binės patalpos Anykščiuose.

Tel. (8-650) 22313, (8-602) 46826.

Buitinės technikos remontas

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

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Keičiu automobilių stiklus, atlieku 
smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

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

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

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Pjauna elektriniu ir benzininiu vari-
kliais. Parduoda statybinę medieną, 
atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682)12189.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna me-
dieną, galima ir be trifazio. Parduoda 
įvairią dvigubo pjovimo statybinę 
medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Nebrangiai atlieka statybos darbus: 
namų dažymas, trinkelių dėjimas, 
plytelių klijavimas, laminato dėjimas 
bei kiti statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

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

Tel. (8-679) 90305.

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.

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.

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

Tel. (8-611) 21889.

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.

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

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-639) 69837.

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasa, valo šulinius. 
Tel. (8-605) 77049.

Atlieka įvairius darbus su BOBCAT. 
Atsiveža savo transportu.

Tel. (8- 629) 76267.

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į be-
tono pagrindą, smaluoti). Kasame 
tranšėjas vandentiekiui, jungiame 
hidroforus.

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

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Dengia šlaitinius ir prilydomos 
dangos stogus, šiltina fasadus, at-
lieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-617) 80504. 

Dengia stogus prilydoma bitumi-
ne danga. Dirba greitai, kokybiškai. 
Suteikia garantiją. 

Tel. (8-682) 44541.

Anykščiuose, birželio 20d., šeš-
tadienį, tarp 16:00 ir 17:30 val. ant 
pievos prie Dainų slėnio automobilių 
stovėjimo aikštelės palikome Volvo 
V70 bagažinės uždangalą smėlio 
spalvos. Radusiems atsilyginsiu.  

Tel. (8-698) 77759.
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Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
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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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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVISUAB „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.

PERKAME SPyGLIUOčIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

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 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miš-
kininkystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Mišką, gali būti areštuotas ar 
su netvarkingais dokumentais.

Tel. (8-602) 23154.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Lengvuosius ir krovininius au-
tomobilius, taip pat pilnos kom-
plektacijos variklius. Atsiskaito iš 
karto. Pasiima patys. Išrašo utili-
zacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

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

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

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Naminį skilandį, pagamintą iš 
ekologiškos mėsos.

Tel. (8-685) 11762.

Gėlę kalanchoe, liaudyje vadi-
namą “paleistuve”.

Tel. (8-613) 68354.       

Nekilnojamasis turtas

Sodybą vienkiemyje Debeikių sen. 
Yra žemės. Be tarpininkų.

Tel.: (8-618) 47828, 
(8-628) 79669.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli miš-
kas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Prižiūrėtą, įrengtą sodybą 
Troškūnuose Vytauto g.41. Sodyba 
- geroje vietoje, netoli parkas, moky-
kla, poliklinika, autobusų stotelė.  

Tel. (8-686) 80867.

Vieno kambario butą (28,3 kv. m) 
Ramybės mikrorajone, renovuota-
me 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 in-
formacijos prašome  kreiptis  

Tel.: (8-675) 40824.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėmis (alksnines, ber-
žines).

Tel. (8-645) 19855.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža 
į rajonus.

Tel. 8 629 76 267.

Sausas, supjautas beržines atrai-
žas, skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Malkas. Pjauna žolę profesiona-
liu trimeriu.

Tel. (8-674) 08608.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis.  Atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transportavi-
mo  paslaugas.

Tel.: (8-687) 38239, 
el. paštas Lavida@zebra.lt

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-381) 4-96-74.

Veršingą telyčią ir telyčaites nuo 
mėnesio iki metų.

Tel. (8-616) 11850.

Veršelius (buliukus). Gali atvežti. 
Tel. (8-605) 74047.

Gerą karvę, 6 metų arklį ir avis.
Tel. (8-607) 72267. 

Veršingą telyčią.
Tel. (8-606) 72091.

2 veršingas telyčias.
Tel. (8-604) 50498.

Kita

Dyzelinius 1998 m. VW SHARAN, 
2001 m. SKODA OCTAVIA. 

Tel. (8-699) 43030.

Naują savos gamybos priekabą su 
dokumentais. 

Tel. (8-675) 88764.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, smulkintuvus, vagotuvus, trąšų 
barstomąsias, skutikus, vagotuvus, 
kultivatorius, fezus, bulvių kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

Pradedamas naujas lietuviškų dur-
pių briketų gamybos sezonas.

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

Širvintose sudarytas bičių šeimas, 
motinos Bakfasto veislės 2015 metų, 
apvaisintos, galima su aviliu.

Tel. (8-615) 38489, Petras.

Lingienės ūkyje - braškių uogas 
pačiam išsiskinti.

Tel. (8-687) 45219.
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nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Ema, Kirilas, Vladislovas, Ge-
diminas, Norgailė, Vladas.

šiandien

birželio 28 d.

birželio 29 d.

birželio 27 - 29 d. priešpilnis.

Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.

Paulius, Petras, Mantigirdas, 
Gedrimė, Benita, Povilas.

anekdotas

IŠ artI

Amiliutė kurs tanką „Puntukas“

oras

+21

+9

Nei seneliams, nei vaikams – 
Švaisto pinigus ginklams.
Argi mes neturim rankų?
Pagaminsim savo tankų. 

Štai ant opelio ašies 
Vonią seną ji uždės
Su antra dar apsivoš
Nesimato nė galvos. 

O patranką, jeigu reikia,
Sukonstruos patsai Budreika.
Ir papūskit, mieli ponai,
Kam tie jūsų milijonai?

Pavadins, kad būt skambu,
Tanką ji „Puntukas 2“.
Dreba rušiškas „Armatas“ – 
Nuo „Punuko“ tuoj jam matas. 

Važiuoja kiškis su naujausiu 
BMW ir sutinka vilką. Tas jo ir 
klausia:

– Kiški, iš kur tiek pinigų ga-
vai?

– Nereik gert, vilke!
Kitą dieną kiškis vėl važinėja ir 

žiūri kad vilkas su lėktuvu skraido. 
Kiškis ir klausia:

– Vilke, iš kur tu tiek pinigų 
turi?

– Butelius pridaviau!

***

Motina skaito moralą sūnui:
– Rūkyk – senatvės nesulauksi!
– O senelis rūkė visą gyvenimą 

ir jam dabar 70!
– Aha! O būtų nerūkęs, būtų 80!

32-ejų metų R. Balsys ir 27–e-
rių jo sužadėtinė į bažnyčią žen-
gė dviese, be pamergių, pabrolių. 
Balta lengvute suknele pasipuo-
šusi nuotaka atsisakė ir nuometo 
– jos plaukus puošė baltos gėlės.

Jaunųjų priesaiką bažnyčioje 
patvirtino liudininkai – Anykščių 
rajono ūkininkų sąjungos pirmi-
ninkas Romualdas Kubaitis su 
žmona Jovita.

Kunigas Aurelijus Simonaitis 
jauniesiems linkėjo nepamiršti, 
kad nuo šios akimirkos jie gyvens 
vienas dėl kito ir džiaugėsi, kad, 
nusprendę susituokti bažnyčioje, 
parodė meilę Dievui.

Vieni pirmųjų ką tik vyru ir 
žmona tapusius jaunus žmones 
pasveikino rajono meras Kęstutis 

Tarybos narys priesaikos žodžius amžinai 
mylėti ištarė Troškūnų bažnyčioje
Ketvirtadienio popietę Troškūnų švč. Trejybės bažnyčioje Anykščių rajono tarybos narys Raimondas Balsys vedė savo išrinktąją 

Dovilę Bartulytę. Pora susituokė po ilgus metus trukusios draugystės.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Tubis ir Tarybos narys Lukas Pa-
keltis. Tarp sveikinusiųjų taip pat 
buvo ir Troškūnų seniūnas Anta-
nas Jankauskas.

Jaunieji savo šventę su būreliu 

svečių paminėjo Burbiškio dva-
re.

Teisininko išsilavinimą turin-
tis, valstiečių liaudininkų partijai 
priklausantis Raimondas Balsys 

jau antrą kadenciją yra rajono Ta-
rybos narys, ūkininkas. Iš Surde-
gio kilusi D. Bartulytė – ekono-
mistė. Studijas ji baigė Vilniaus 
universitete, stažavosi JAV. 


