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Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.ltMokytojų kaita – tik tarp mokyklų
Šiemet į Anykščių mokyklas 

rugsėjo 1-ąją vėl  atėjo mažiau 
mokinių. Mokyklos šiemet mo-
kiniams didelių naujovių nepa-
siūlys, o abiturientams, 2016 
m. stosiantiems į universite-
tus, į valstybės finansuojamas 
vietas, privalomas tampa ma-
tematikos valstybinis brandos 
egzaminas. Interviu apie tai su 
Švietimo skyriaus vedėja Vida 
DIČIŪNAITE.

Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė sako, jog ateityje 
Anykščių mokyklų laukia mokytojų kartų pasikeitimas, nes dau-
giau kaip pusė pedagogų yra perkopę 50 metų. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

-  Mokinių mažėjimas. Ar esa-
mo mokyklų tinklo pakanka, ar 
gal jis per didelis?

 - Kaip bebūtų liūdna, bet vaikų 
skaičiaus mažėjimo kryptimi  ten-
dencija nesikeičia, tik gal kiek ma-
žėjimas sulėtėjo. Jei ankstesniai-
siais  metais mokinių sumažėdavo 
apie 200, tai pastaruosius dvejus 
metus apie 120. Pernai rajono mo-
kyklose  mokėsi 2598 mokiniai, 
šiais mokslo metais planuoja  mo-
kytis 2475 mokiniai.

Darbštumas
Paaiškėjo, jog lietuviui gerai 

dirbti ir uždirbti tėvynėj trukdo 
oras. Ekonomistai vis aiškina, 
jog mes mažai uždirbame, nes 
mūsų darbo efektyvumas men-
kas. O štai vos tik lietuvis nuva-
žiuoja į kokią Airiją ar Švediją, 
jo darbo  efektyvumo koeficien-
tas dideja proporcingai taip grei-
tai, kaip plaučiuose nelieka gim-
tinės oro. Seniai įtariau, kad mus 
nuodija, dabar turiu ir įrodymų.

Linas BITVINSKAS

GAMTININKAS GĖLYNE. 
Rytoj, rugsėjo 6-ąją, 14 val. B. Bui-
vydaitės muziejuje (Vilniaus g. 21 
Anykščiuose) su anykštėnais susitiks 
gamtininkas Sigutis Obelevičius. 
Paskutiniojoje šios vasaros sekma-
dienio popietėje Rašytojos sodyboje 
pokalbiu „Prieskoniai, arbatžolės ir 
maistas gėlynuose“ jis užbaigs praė-
jusią vasarą čia vykusių pokalbių ci-
klą apie gimtinės gamtą, pristatys ne 
tik šios senamiesčio sodybos augalų 
įvairovę, bet ir savo naujausias kny-
gas apie gėles ir vaistažoles.

KELIoNĖ 1. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka kviečia 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, į literatūrinę 
kelionę „Latavos etiudai“ (Anykščiai 
- Latava - Anykščiai) su rašytojais 
Milda Telksnyte ir Vygandu Račkai-
čiu. Kelionė truks 2 val. Kelionės pra-
džia 14.00 val. iš Baranausko aikštės 
(autobusų sustojimų stotelės prie 
Anykščių kultūros centro). Išankstinė 
registracija tel. (8-381) 5-07-84.

KELIoNĖS 2. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka kviečia 
rugsėjo 11 d., penktadienį, į literatūri-
nę kelionę „Poetinių maksimų atšvai-
tai“ (Anykščiai - Plikiškės - Anykš-
čiai) su rašytoju Antanu Drilinga. 
Kelionė truks 2 val. Kelionės pradžia 
14.00 val. iš Baranausko aikštės (au-
tobusų sustojimų stotelės prie Anykš-
čių kultūros centro). Išankstinė regis-
tracija  tel. (8-381) 5-07-84.

DALINS. Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos gyventojams 
maisto paketai bus išduodami rugsė-
jo 14-16 dienomis nuo 9.00 iki 14.00 
val. adresu: Vilties g. 24, Anykš-
čiuose. Informacija teikiama Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Anykščių skyriaus telefonais: (8-381) 
5-34-63, (8-610) 39314.

Mokykla. Utenos apskrities polici-
ja 2014–2015 mokslo metų saugiau-
sia apskrities mokykla pripažino 
Debeikių pagrindinę mokyklą. 

Mokytojai. Rugsėjo 1-ąją jau 42-
ąjį kartą susibūrė 11 buvusių Svėdasų 
krašto mokytojų, kurie meldėsi šv. 
Mišiose, prisiminė mirusius kolegas, 
o pietų susirinko neseniai mirusio 
mokytojo Jono Šimkevičiaus sekly-
čioje.

Sausra užkels daržovių kainas
Sausra Anykščių rajone ne-

pasireiškė taip tragiškai kaip 
pietų Lietuvoje, tačiau nuseko 
visi vandens telkiniai, perdžiū-
vo miškai, daržovių derlius bus 
trečdaliu mažesnis, o ūkininkai 
iš žemės kasa karštas bulves.

 Gyventojai šuliniuose skun-
džiasi sumažėjusiu vandens 
lygiu, o galvijus tenka šerti žie-
mai paruoštais pašarais. 

Kad būtų panaikintos šiųme-
tės sausros pasekmės ir augme-
nija atsigautų bei atsistatytų 
vandens balansas turi lyti maž-
daug dvi savaites be perstojo 
kasdien.

Neįtikėtinai karštais ir sausais orais rugpjūtį galėjo džiaugtis nebent grūdinių kultūrų augintojai ir 
poilsiautojai.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Negana to, kad šie barščiai 
ėmė plisti kaip piktžolė, jie – 
dar ir pavojingi sveikatai. 

Sosnovskio barštis klastingas: 
degina ir naikina 
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Taryba nuo nepatogaus sprendimo 
išsisuko

UAB „Autovelda“ Anykščių 
rajono savivaldybės prašė di-
dinti keleivių vežimo tarifus. 

Biokuro katilą 
užkurs rugsėjo 
mėnesį
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spektras

Temidės svarstyklės
Dingo. 2015-09-02 gautas 

vyriškio, gimusio 1985 metais, 
gyvenančio Troškūnų seniūni-
joje, pareiškimas,  kad po nak-
ties, iš lauko virtuvės ir garažo, 
dingo namų apyvokos daiktai. 
Nuostolis – 45 eurai.

Tyrimas. 2015-09-02 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteismi-

nis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1987 metais, rasto savo namuose, 
esančiuose Anykščių seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo.

Dingo II. 2015-09-03 apie 7 
valandos 30 minučių pastebėta, 
kad iš ūkinio pastato, esančio 
Debeikių seniūnijoje, pavogti 
įvairūs daiktai. Nuostolis – 450 
eurų.

Kuras. Naktį iš rugsėjo 2-o-

sios į 3-iąją iš vilkiko „Volvo“, 
kuris privalomam poilsiui sustojo 
Anykščių rajono savivaldybėje, 
kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis 
77-ame km, kuro bakų pavog-
ta apie 460 litrų dyzelinio kuro. 
Nuostolis – 400 eurų.

Vamzdžiai. 2015-08-27 paste-
bėta, kad iš sodybos, esančios 
Troškūnų seniūnijoje, pavogta 
apie 20 metalinių vamzdžių (3 m 

ilgio). Nuostolis – 100 eurų.
Nevykdo. Bankrutuojančios 

bendrovės, registruotos Anykš-
čių rajono savivaldybėje, 31-erių 
vadovas, gyvenantis Panevėžyje, 
nevykdo 2015-06-04 teismo nu-
tarties, kuria jis įpareigotas iki 
2015-08-05 perduoti bankrutuo-
jančios įmonės administratoriui 
priklausantį turtą, dokumentus, 
įmonės turto sąrašą.

Nariai. Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių-demokratų pirminin-
ko Gabrieliaus Landsbergio siekį į 
partiją pritraukti naujų veidų palan-
kiai vertina ne visi. Konservatorių 
gretas papildė žurnalistas, filosofijos 
daktaras Andrius Navickas, ketinan-
tis dalyvauti Seimo rinkimuose, kiek 
anksčiau - aktyvus visuomeninių ini-
ciatyvų organizatorius Vytautas Ker-
nagis jaunesnysis. Teigiama, kad jie 
- ne paskutiniai nauji žinomi veidai 
partijoje. Taip pat siekiama išjudin-
ti “užsistovėjusį vandenį” TS-LKD 
skyriuose. Manoma, kad dėl tokių 
permainų gali prasidėti pozicijas bi-
jančių prarasti senbuvių bruzdėjimai. 

Vaiva. Praėjusi savaitės pradžia te-
atro ir kino aktorei Vaivai Mainelytei 
buvo gan jautri, nes Lietuvos televizi-
joje pirmąkart buvo parodytas filmas 
apie ją - “Vaiva. Gyvenimas už lan-
go”. Ne kitu jausmu buvo atmieštas 
ir trečiadienis, kai ji skubėjo į filmo 
“Edeno sodas”, kur sukūrė vaidmenį, 
premjerą sostinės kino teatre. Nors 
naujausio režisieriaus Algimanto 
Puipos filmo ji irgi nebuvo mačiusi, 
sakė labiau jaudinusis dėl dokumen-
tikos: ne kiekvienai aktorei, įpratusiai 
būti dėmesio centre, lengva viešu-
mon iškelti ir savo dienoraštį. “Vaiva 
nuostabi”, - filme sako aktorius Regi-
mantas Adomaitis, Vaivos partneris 
garsiojoje Arūno Žebriūno “Velnio 
nuotakoje”. 

Nusikaltimai. 2013-2014 m. duo-
menimis, Lietuvos piliečiai daugiau-
sia nusikaltimų įvykdo Vokietijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Prancūzijoje. Pasak 
LKPB pareigūnų, kelerius pastaruo-
sius metus bendros mūsų šalies pilie-
čių vykdomų nusikalstamų veikų už-
sienyje tendencijos išlieka stabilios. 
Vienos dažniausiai vykdomų - su 
narkotikais susijusios nusikalstamos 
veikos. Ši tendencija ypač būdinga 
Skandinavijos valstybėse.

Žala. Chuliganai maždaug per 
valandą padarė 70 tūkst. eurų vir-
šijančios žalos - nupjovė stulpus, 
laikiusius įrangą, kuri tarnavo eis-
mo sąlygoms stebėti, rašo “Kauno 
diena”. Šalia Kauno stovėję keturi 
eismo sąlygų stebėjimo įrenginiai už-
geso naktį iš antradienio į trečiadienį. 
Išsijungė elektra, vaizdo fiksavimo 
kamerų vaizdai, nutrūko visų rodme-
nų tiekimas. Pasak “Kauno regiono 
kelių” direktoriaus pavaduotojo ke-
lių priežiūrai Tomo Mockaus, tai ne 
vienintelis vandalizmo atvejis - įmo-
nė vandalų padarytai žalai likviduoti 
kasmet skiria nuo 150 iki 250 tūkst. 
eurų.

Referendumas. Didėjant pabė-
gėlių skaičiui Europoje, kraštutinė 
dešinioji Švedijos demokratų parti-
ja reikalauja referendumo dėl šalies 
imigracijos politikos, praneša agen-
tūra AFP. „Atėjo metas referendu-
mui”, - savo šalininkams pareiškė 
partijos pirmininkas Jimis Akesonas. 
Jis kaltina politinius konkurentus 
šalyje švelnia imigracijos politika 
prisidedant prie pabėgėlių žūčių. 
Švedija 2014 metais, skaičiuojant 
pagal gyventojų skaičių, priėmė 
daugiausiai prieglobsčio prašymų 
Europos Sąjungoje (ES). Švedijos 
demokratai, kurie priešinasi dosniai 
imigracijos politikai, pastaruoju metu 
gerina savo pozicijas. Neseniai pa-
skelbti vienos apklausos rezultatai 
parodė, kad ši partija sulaukia dau-
giausiai gyventojų pritarimo.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Prie naujo katilo dirbs 8 operato-
riai - keturiomis pamainomis po du 
žmones. Pasak V.Vaičiulio, biokatilo 
operatoriai per savo pamainą prižiū-
rės ir miesto dujines katilines. Bioka-
tilo kūrenimas yra visiškai automa-
tizuotas, skiedrų į jį kastuvais kasti 
nereikės. Šiek tiek skiedrų „Anykščių 
šiluma“ jau nusipirko per biržą.

„Anykščių šiluma“, pastačiusi 
biokatilą, įdarbino 4 naujus darbuo-
tojus. Prie anksčiau buvusių 4 du-
jinių katilinių operatorių prisidėjo 
4 nauji krosniakuriai. Tiesa, pasak 
V.Vaičiulio, iš darbo buvo atleisti 2 
kitose pareigose dirbę asmenys, tad 
bendrovėje padaugėjo tik dviem dar-
buotojais.

Biokatilo „gimdymo“ procesas 

Biokuro katilą užkurs rugsėjo 
mėnesį

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių vyno teritorijoje esančioje katilinėje įrengtas ir iš-
bandytas biokatilas. UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgi-
lijus Vaičiulis „Anykštai“ sakė, kad rugsėjį šis katilas turėtų būti 
užkurtas visam laikui. Iki šildymo sezono pradžios jis tik šildys 
vandenį Ramybės mikrorajono ir miesto centro gyventojams, o 
atšalus orams pradės veikti visu galingumu.

prasidėjo prieš gerus dvejus metus, 
kai 2013 metų vasarą UAB „Anykš-
čių šiluma“ iš AB „Anykščių vynas“ 
už 1,3 mln. litų (377 tūkst. eurų) 
nusipirko katilinės pastatą ir žemės 
sklypą. 

Biokatilo statybų projekto ver-
tė – 6,5 mln. litų (1,88 mln. eurų). 
Pusė šios sumos – 3,2 mln. litų (930 
tūkst. eurų) skyrė Europos Sąjun-
ga. Katilo statybų konkursą laimėjo 
UAB „Energijos taupymo centras“, 
Anykščiuose statęs ir dujines kati-
lines. Darbų procesas ilgai strigo – 
pradžioje viešųjų pirkimų konkursą 
pralaimėjusios firmos bylinėjosi, 
paskui ilgai nebuvo išduotas sta-
tybos leidimas. Biokatilo statybos 
parsidėjo tik šių metų gegužę. Pa-

gal ES reikalavimus darbai turėjo 
būti baigti iki rugpjūčio 31 dienos, 
kitu atveju būtų tekę grąžinti ES 
pinigus.V.Vaičiulis teigė, kad darbus 
pavyko atlikti pagal grafiką. Bioka-

tilo dar nėra „priėmusi“ valstybinė 
statybos darbų komisiją, tačiau, pa-
sak direktoriaus, iki rugpjūčio 31 
dienos reikėjo baigti statybos darbus 
ir surašyti jų atlikimo aktus.    

Pasak direktorės, kol kas darbuo-
tojams nenurodoma, kokios parei-
gos jiems bus pasiūlytos po sausio 
1-osios.

Priminsiu, jog nuspręsta, kad į 
vieną darinį ketinama sujungti Fi-
nansų ir biudžeto bei Apskaitos 
skyrius. Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyrius bus panaikintas, 

17 valdininkų – neramus laikas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Reorganizuojamų Anykščių savivaldybės administracijos sky-
rių darbuotojai, kurių funkcijos po reorganizacijos keisis, gavo 
lapelius, kuriuose įspėjama apie galimą atleidimą iš darbo nuo 
sausio 1-osios. Tiesa, savivaldybės administracijos direktorė Ve-
neta Veršulytė teigė, jog dauguma valdininkų liks darbe.

o Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyrius bus padalintas į dvi dalis. 
Šio skyriaus pagrindu „užgims“ 
atskiras Statybos skyrius bei Viešų-
jų pirkimų ir turto skyrius.  Refor-
mos palies ir Civilinės metrikacijos 
bei Bendrąjį ir juridinį skyrius. Po 
pertvarkos bus sukurti Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos bei 

Bendrasis ir ūkio skyrius. Kitaip 
tariant, dalis dabartinių Bendrojo 
ir juridinio skyriaus darbuotojų bus 
perkelta į Civilinės metrikacijos 
skyrių. Iki šiol savivaldybėje buvo 
vienintelis specialistas – savivaldy-
bės gydytojas – tiesiogiai pavaldus 
administracijos direktorei. Po refor-
mos atsiras penki tokie valdininkai: 
gydytojas, karo prievolės ir civili-
nės saugos specialistas,  kultūros 
ir turizmo specialistas, kalbos spe-
cialistas bei specialistas ryšiams su 
visuomene. 

Visi penki tiesiogiai savivaldybės 
administracijos direktorei pavaldūs 

darbuotojai bus valstybės tarnauto-
jai. Dabartinė savivaldybės adminis-
tracijos specialistė ryšiams su visuo-
mene Monika Zaturskytė dirba pagal 
darbo sutartį, tad į tą pačią pareigybę 
ji pretenduoti galės tik per konkursą.  

Darbo neteks viena iš dviejų da-
bartinių kultūros specialisčių – arba 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Gražina Nargelienė 
arba šio skyriaus vyriausioji specia-
listė Audronė Pajarskienė. 

Dabar savivaldybės administraci-
joje (neįskaitant seniūnijų darbuoto-
jų) dirba 95 žmonės, po pertvarkos 
liks dviem etatais mažiau.      

„Anykščių vyno“ katilinėje pastatytas biokatilas jau buvo užkur-
tas bandymui. Dabar vyks operatorių mokymai, katilo reguliavi-
mas ir rugsėjo mėnesį jis turėtų būti užkurtas jau visam laikui.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vieta neįgaliesiems bus
“Geriau vėliau, nei niekada” – nors šis posakis nuvalkiotas, bet 

vis tiek teisingas. Anykščių savivaldybė po publikacijos naujienų 
portale www.anyksta.lt ėmėsi spręsti neįgaliųjų transporto stovė-
jimo prie miesto turgaus problemos. Tiesa, tik simboliškai.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Rugpjūčio pabaigoje naujienų 
portale www.anyksta.lt, žinutėje 
„Neįgalieji turguje nepageidau-
jami“, rašėme į redakciją besi-
kreipusio anykštėno pastabas, 
kad prie turgaus nėra neįgalie-
siems skirtų automobilių stovė-
jimo vietų: 

„Specialiai pažiūrėjau ir iš 
vienos, ir iš kitos turgaus pusės 
– nėra. O iš turgaus prekiauto-
jų už dieną beveik keturis eurus 
ima. Kiek pažiūri į aplinkinius 
miestus, visur yra neįgaliesiems 
skirtos vietos, o čia... Tai ką – 
neįgalieji automobilius turi prie 
„Maximos“ pastatyti ir nuo ten 
su vežimėliais riedėti iki tur-
gaus?“ - piktinosi anykštėnas. 

Vyras prisiminė ir vieną atvejį, 
kai padėjo neįgaliajam: „At-
važiavo neįgalusis, vieta tarp 
automobilių įlįsti buvo, bet jis 
negalėjo atsidaryti durelių, kad 
pasistatytų vežimėlį. Tai jo auto-
mobilį į stovėjimo vietą įvaira-
vau, o po to ir išvairavau aš pats. 
Po to jis (neįgalusis, - red.pas-
taba) man už pagalbą ir pinigų 
siūlė, bet juk neimsi iš neįgalio-
jo, juolab kad aš ir pats turiu ne-
įgalumą“, - „Anykštai“ pasakojo 
anykštėnas.

Po šios publikacijos pasirodymo 
po straipsniu atsirado Anykščių savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotojo Sauliaus Rasalo vardu 
pasirašęs komentatorius: „Teisinga 

pastaba. Ačiū. Bus padaryta“. 
„Anykštai“ paklausus 

S.Rasalą, ar iš tiesų bus spren-
džiama neįgaliųjų stovėjimo 

Anykščių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoją 
Saulių Rasalą galima pagirti už bendravimą su rinkėjais – poli-
tikas pats dažnai dalyvauja komunikacijoje su internautais ra-
šydamas komentarus, aiškindamas savo poziciją, o kaip dabar 
pasirodė - ir spręsdamas miesto problemas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

problema, S.Rasalas teigė, kad 
ją spręsti jau imtasi, kad prie tur-
gaus bus įrengta viena neįgaliojo 
stovėjimui skirta vieta. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Lina ORUDŽALIJEVA, 
Anykštėnų viešnia:

- Ne. Juk 1 kilometro paklai-
da gali būti. Blogiausiu atveju 
vairuotoją policija, manau, 
įspėtų. Tačiau tikiu, kad tokia 
policijos akcija turi prasmę, 
atkreipia vairuotojų dėmesį į 
greičio viršijimą.

Anelė RIMKIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Žinoma, kad nebaus. Vieno 
kilometro paklaida gali būti ir 
vairuotojo automobilio spido-
metre, taigi, greitį jis viršys ne 
iš blogos valios. Kita vertus, 
tokia paklaida gali būti ir grei-
čio matuoklyje. Manau, kad 
tai policijos akcija atkreipti 
dėmesį dėl greičio.

Stasys BILOTAS, Kavarsko 
miesto gyventojas:

- Man atrodo, kad sudėtin-
ga kontroliuoti 1 km per val. 
greičio viršijimą, tad, manau, 
policija į tą vieną kilometrą 
nekreiptų dėmesio.  Tai akcija 
atkreipti eismo dalyvių dėme-
sį, kad neviršytų greičio. 

Tiesa, panašu, kad ne rūpestis, 
jog gyventojams pabrangs bilie-
tai, buvo pagrindinis tarifų nedi-
dinimo argumentas. Iš tiesų Tary-
bos posėdyje nė vienas deputatas 
apie gyventojams brangsiančius 
bilietus neištarė nė žodžio. Pa-
grindinis argumentas buvo tas, 
kiek bilietų branginimas tarifus 
pakėlus 20 procentų – nuo 0,08 
iki 0,1 euro už kilometrą - kai-

Taryba nuo nepatogaus 
sprendimo išsisuko Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

UAB „Autovelda“ Anykščių rajono savivaldybės prašė didinti 
keleivių vežimo tarifus. Tačiau prašymas liko nepatenkintas. Ra-
jono Taryba rado būdą, kaip kol kas nedidinti keleivių vežimo 
kainų.

nuotų savivaldybės biudžetui ir 
iš kur paimti tam pinigų? Pri-
minsim, kad savivaldybė vežėjui 
kompensuoja moksleivių pavėžė-
jimą bei gyventojų, turinčių len-
gvatas, keliones. 

Pirmasis Tarybos posėdyje apie 
naštą rajono biudžetui prabilo Arū-
nas Liogė: „Iš ko atimsim ir kur 
pridėsim?“, - klausė A.Liogė.

Tuo tarpu socialdemokratų lyde-
ris Dainius Žiogelis ragino kainų 
didinimui pritarti: „Manau, ati-
minėti iš nieko nereiks, apskaita 
vaikų, manau, dabar yra daugmaž 
realesnė, nei seniau buvo. <...> 
Dabar mes turime patį pigiausią 
apmokėjimą už vieną kilometrą 
Lietuvoje“, - pridurdamas, kad 
kainos kyla, o labdarai niekas ne-
dirbs, kalbėjo socialdemokratas. 
„Buvo labai rimtų organizacijų 
pasiūlymų, bet kainos buvo bene 
du kartus didesnės, aišku, ten gal ir 
autobusai nauji, ir kiti dalykai...“, 
- toliau palaikyti tarifų kėlimą ra-
gino socialdemokratas.

Po šio D.Žiogelio pasisaky-
mo tvarkiečių atstovas, Taryboje 
pakeitęs aviakatastrofoje žuvusį 
Vytautą Galvoną, Raimundas Raz-
mislavičius pasigedo „Autoveldos“ 
atstovų posėdyje. Iš tiesų - svars-
tant klausimą posėdyje jų nebuvo, 
nors komiteto posėdžiuose, kaip 
buvo kalbėta Tarybos posėdyje, jie 
dalyvavo.

Rajono Tarybos posėdžiui pirmi-
ninkavęs Anykščių rajono meras 

Kęstutis Tubis pats paprašė Tary-
bos narių nepritarti leidimui didinti 
keleivių vežimo vietiniais susisie-
kimo maršrutais tarifus: „Dauguma 
komitetų nepritarė nutarimo pro-
jektui ir mes neturime biudžete nu-
matytų lėšų. Siūlyčiau šį klausimą 
dėl tarifų padidinimo atidėti sausio 
mėnesiui, mes galėsime susipla-
nuoti lėšas, išsistudijuoti esamą 
situaciją, juo labiau kad pavėžėji-
mo paslaugos teikiamos bent jau 
treji metai be sutarties<...> Ir kitais 
metais kovo mėnesį numatomas 
pavėžėjimo konkursas“, - kad gali 
įvykti permainų vežėjo konkurse, 
tarsi užsiminė rajono meras. „Nors 
sprendimo projektas paruoštas, bet 
prašyčiau jo nepalaikyti“, - konsta-
tavo K.Tubis ir paprašė balsuoti.

Už sprendimą branginti gyven-
tojams bilietus jau nuo spalio, pa-
sisakė 3 Tarybos nariai, atrodo, kad 
visi socialdemokratai. Prieš balsa-
vo 14, o susilaikė 5 deputatai.

Tarybai nepritarus, posėdyje 
pasirodė „Autoveldos“ direkto-
rius Vladislavas Preidys, kuris 
bandė aiškinti, kad jam netei-
singai nurodė klausimo svars-
tymo laiką. Jam „advokatavo“ 
socialdemokratai. Iš pradžių 
buvęs vicemeras Donatas Krikš-
taponis kreipėsi į Tarybą su tei-
giniu: „Galim paklausti vežėjo, 
kodėl pavėlavote?“, o vėliau 
D.Žiogelis taip pat bandė įtikinti 
Tarybą leisti kalbėti V.Preidžiui. 
Tačiau socialdemokratą nutrau-
kė posėdžiui pirmininkavęs me-
ras K.Tubis: „Gerbiamas Dai-
niau, sprendimas jau priimtas“, 
- trumpai, bet užtikrintai nukirto 
K.Tubis.

UAB „Autovelda“ direkto-
rius Vladislavas Preidys pats 
sau padarė „meškos paslau-
gą“ – į klausimą, kurį pats ir 
inicijavo, direktorius pavėla-
vo ir neteko galimybės argu-
mentuoti prašymo.

Ar tikite, kad 
policija baus 1 km 
per valandą greitį 
viršijusius 
vairuotojus?

Liogę, kuris balsuodamas susi-
laikė. 

Sprendimo aiškinamajame 
rašte rašoma, kad nutarimo 
S.Obelevičių siūlyti riterio žen-
klui gauti iniciatorius - Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis. 
Beje, S.Obelevičius buvo pa-
grindinis K.Tubio konkurentas 
Anykščių rajono mero rinki-
muose.

„S.Obelevičius 20 metų, 7 
kadencijas, renkamas Anykščių 
rajono tarybos nariu (nuo 1995 
m.), 2003–2007 m. ėjo ir nuo 
2015 m. eina Anykščių rajono 
savivaldybės mero pavaduotojo 
pareigas. Dvi kadencijas (2007–
2011 m. ir 2011–2015 m.) ėjo 
Anykščių rajono savivaldybės 
mero pareigas. Nuo 2003 metų 
- Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos tarybos narys, 2011–2015 
m. LSA Kaimo reikalų komiteto 
narys, nuo 2003 m. Utenos regi-
ono plėtros tarybos narys, 2014 
metais išrinktas regionų plėtros 
tarybos pavaduotoju, Lietuvos 
kurortų asociacijos tarybos na-
rys, 2013–2015 m. išrinktas pa-
vaduotoju. Sigučiui Obelevičiui 
vadovaujant Anykščių rajono sa-
vivaldybei  suteiktas kurortinės 

Žengė pirmą žingsnį link 
riterystės

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba beveik vienbalsiai išreiškė valią, kad 
buvęs meras Sigutis obelevičius būtų pasiūlytas „Auksinės kri-
vūlės“ riterio ženklui gauti.

teritorijos statusas, Savivaldybė 
apdovanota auksinėmis krivūlė-
mis „Už indėlį plėtojant turizmo 
infrastruktūrą ir paslaugų pasiū-
lą“ bei „Už iniciatyvą ir rūpestį 
tvarkant saugomas teritorijas“, 
Aplinkos ministerijos prizais – 
už spartų daugiabučių moderni-
zavimą ir kt., rajone buvo išplė-
totas turizmo sektorius, atidaryti 
unikalūs turizmo objektai, tokie, 
kaip vasaros rogutės, Angelų 
muziejus, apžvalgos aikštelė 
Anykščių Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčios bokšte ir 
pradėtas įgyvendinti šiuo metu 
tūkstančius turistų sutraukiantis 
Medžių lajų takas“, - dėstomi 
aiškinamajame rašte siūlymo 
motyvai.

Svarstymų dėl sprendimo ne-
buvo, niekas iš Tarybos narių 
nieko neklausinėjo. Vienintelis 
balsuojant susilaikęs A.Liogė 
vėliau „Anykštai“ sakė, jog ne-
sutinka su tokiu sprendimu: „Ką 
nuveikė savivaldai? Mildą Pe-
trauskienę galima teikti, nes ji 
teikė savivaldos įstatymo patai-
sas, kad „pramuštų“ tiesioginius 
mero rinkimus. O dabar inicia-
tyvos nuleidžiamos „iš viršaus“. 
Balsuodamas aš pasinaudojau 
25-uoju Konstitucijos straipsniu  
laisvai reikšti savo nuomonę“, - 
savo balsavimą komentavo poli-
tikas.

Kad dabartinio vicemero 
S.Obelevičiaus kandidatūra būtų 
teikiama Lietuvos savivaldybių 
asociacijos rengiamiems apdo-
vanojimams, pritarė visi rajono 
Tarybos nariai, išskyrus Arūną 

Anykščių rajono tarybos po-
litikams prieš mero rinkimus 
iškilusi ir vis dar neišnar-
pliota istorija - naudojosi ar 
ne Sigutis Obelevičius pros-
titučių paslaugomis - neuž-
kliuvo, bet kaip į ją pažiūrės 
savivaldybių asociacija?

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Viena iš priežasčių, kodėl 
verta auginti barzdą!

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono vicemeras, gamtininkas, 
apie Sosnovskio barščius: 

„Gyvulių Sosnovskio barščiai 
nenudegina, nes juos saugo kai-
lis.“

Keičiami baltiniai. Antra 
kuopa keičiasi su trečia...

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vedėja, apie pedago-
gų kaitą: 

„Mokytojų kaita vyksta tik tarp 
savivaldybės mokyklų, nes mažė-
jant mokinių skaičiui, mažėja ir 
mokytojų darbo krūviai, todėl nau-
ji pedagogai įsidarbinti galimybių 
turi mažai.“

Šiemet tinkamos aprangos taip 
ir neradom...

Audronė GALVONAITĖ, mete-
orologė, mokslų daktarė, apie orus:

„Nėra netinkamo oro – yra tik 
netinkama apranga ir nuotaika.“

Žeberklą išmetėt?

Alvydas JANICKAS, Anykščių 
„Sodros“ darbuotojas, apie baudas 
neprižiūrimų pastatų savininkams:

„Esu žvejas ir matau, kaip viskas 
pasikeitė į gerąją pusę, kai padidi-
no baudas už brakonieriavimą.“

Geri vadovai politikai turėtų 
patys užsidaryti?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie valdymą: 

„Geri vadovai yra tie, kurie nu-
mato galimas neigiamas pasekmes 
ir užkerta joms kelią.“

Net visa karta nepasikeitė...

Kęstutis TUBIS, Anykščių me-
ras, apie J.Biliūno gimnazijos pas-
tato renovaciją: 

„Istorinis atvejis  - UAB „An-
restas“ pagaliau baigė gimnazijos 
renovacijos darbus.“

Prie alaus jos juk netinka?

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
menininkas, apie ant Šventosios 
tilto pakabintų skulptūrų, kuriose 
pavaizduotos žuvų galvos, atspa-
rumą: 

„Su kirviu, žinoma, bet ką gali 
sunaikinti, bet šiaip jos atsparios 
smūgiams.“ 



  

2015 m. rugsėjo 5 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

rievės

 Šiuo metu funkcionuojantis 
švietimo įstaigų tinklas atitinka mo-
kinių poreikius ir teisės aktus, be 
to, plečiamos ne tik švietimo, bet ir 
socialinių, sveikatos paslaugų teiki-
mo švietimo įstaigose  galimybės 
kuriant universaliuosius daugia-
funkcius centrus (Kavarske, Viešin-
tose), teikiant kompleksinę pagalbą 
problemų turintiems  vaikams ir jų 
tėvams (kompleksinė pagalba tei-
kiama   vaikų ir…šeimų), skiriant 
vaiko priežiūros priemones. Ateity-
je, be abejo, bus reaguojama į mo-
kinių skaičiaus pokyčius ir priima-
mi adekvatūs, mokinių ugdymosi 
poreikius atitinkantys  sprendimai.

- Kokios naujovės šiemet laukia 
švietimo srityje?

 - Pagrindinis mokyklų ugdymo 
proceso organizavimą reglamen-
tuojantis dokumentas yra 2015-
2016 ir 2016-2017 mokslo metų 
bendrieji ugdymo planai.  2015-
2016 m. m. pagrindiniu ugdymo 
akcentu ir prioritetu ir toliau lieka 
dėmesys kiekvieno konkretaus vai-
ko ugdymo(si) pažangai. Ypatingai 
akcentuojama  pamokos kokybė ir 
veiksmingumas, savalaikė individu-
ali pagalba mokiniui, individualios 
mokymosi motyvacijos skatinimas. 

 Daug naujovių organizuojant 
ugdymą nenumatoma, kai kurios 
nuostatos akcentuojamos, kai ku-
rios atsiranda naujos..

Nemaža problemų kyla dėl mo-
kytojų pavadavimo, todėl  numa-
tytas  finansavimas už  pavaduotas 
pamokas. Mokyklos turi galimybę  
mokinio ugdymo plane 3 valandas 
per savaitę skirti vaikų konsultavi-
mui atsiradus tam tikrų mokymosi 
problemų. Vis daugiau kalbame 
apie prastą vaikų sveikatą, tad siū-
loma daryti tarp pamokų 25 minu-
čių aktyvaus judėjimo pertraukas, 
mažinti pamokų skaičių penktadie-
niais. Labai svarbu ne tik akademi-
niai pasiekimai, bet ir atsakingos, 
visavertės, pilietiškos asmenybės 
ugdymas, todėl didinamas sociali-
nei veiklai skirtas valandų skaičius:  
siūloma skirti nuo 5 iki 20 valandų 
per mokslo metus. 

Mokyklos gali siūlyti tėvams 
(globėjams, rūpintojams) ir moki-

Mokytojų kaita – tik tarp mokyklų
niams etiką arba tikybą pasirinkti 
ne vieneriems, bet dvejiems mokslo 
metams.

Ankstinamas pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimas (PUPPas). 
Todėl dešimtokams labai aktualus 
tampa dalykų mokymo intensyvi-
nimas, kad iki patikrinimo mokiniai 
jau būtų baigę ir pakartoję kursą, 
tinkamai pasirengę bei jaustųsi sau-
gūs ateidami pasitikrinti savo pasie-
kimų lygio.   Abiturientams, 2016 
m. stosiantiems į universitetus, į 
valstybės finansuojamas vietas, pri-
valomas tampa ne tik lietuvių kal-
bos, užsienio kalbos, bet ir matema-
tikos valstybinis 
brandos egzami-
nas. 2016 m. ne-
bebus vykdoma 
užsienio kalbos 
įskaita, užsienio 
kalbos brandos 
egzamino už-
duotis papildys   kalbėjimo dalis.  
Vietoj menų ir technologijų brandos 
egzaminų nuo 2017 m. abiturientai 
galės rinktis brandos darbą, kuris 
bus rengiamas ugdymo proceso 
metu.  Tačiau manau, kad visada 
lieka erdvės diskusijoms, konstruk-
tyviems pasiūlymams, kaip ir kokiu 
turiniu tobulinti ugdymo proceso 
organizavimą, pasiekti mokinių ug-
dymo kokybės keičiantis patiems ar  
inicijuojant teisės aktų pakeitimus.

 Svarstomas mokyklų finansa-
vimo įvedimas ,,klasės‘‘ krepšelio 
principu.  Džiugu, kad mūsų savi-
valdybė, laimėjusi konkursą, pernai 
išbandė Neformaliojo ugdymo fi-
nansavimo modelį, kurio pagrindu 
nuo šių mokslo metų visoje respu-
blikoje įvedamas Neformaliojo ug-
dymo finansavimas Mokinio krep-
šelio principu. Pagal šį modelį nauja 
tai, kad švietimo programų teikėjai 
gali būti visos organizacijos, išsky-
rus bendrojo ugdymo mokyklas, ir 
pavieniai asmenys, turintys teisę 
vykdyti švietimo programas, t.y. 
užsiregistravę  Švietimo ir moks-
lo institucijų registre. 2015-08-05 
LR Vyriausybė patvirtino Mokinio 
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 
paskirstymo metodikos pakeitimą, 
kuriuo nustatė, kad neformaliojo 
vaikų švietimo programų (NVŠ) fi-

nansavimui nuo 2015 m. spalio 1 d. 
iki 2015 m.gruodžio 31 d. skiriamos 
valstybės lėšos, kurios neformalio-
jo švietimo teikėjams bus skirsto-
mos ir naudojamos savivaldybių 
nustatyta tvarka.  Švietimo skyrius 
parengė ir teikia  rugsėjo 3 dieną 
posėdžiausiančiai Rajono Tarybai  
tvirtinti Anykščių rajono savival-
dybės neformaliojo vaikų švietimo 
lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 
metais tvarkos aprašą. Aprašo pa-
skirtis –apibrėžti valstybės lėšų, 
skiriamų Anykščių rajono savival-
dybės bendrojo ugdymo mokyklų 
mokiniams ugdyti pagal NVŠ pro-

gramas (išskyrus 
ikimokyklinio, 
priešmokykli-
nio ir formalųjį 
švietimą papil-
dančio ugdymo 
(FŠPU) - Kū-
rybos ir dailės, 

Muzikos mokyklų, Kūno kultūros 
ir sporto centro programas) 2015 
m.spalio–gruodžio mėnesiais, sky-
rimo principus, lėšų naudojimą, 
reikalavimus švietimo teikėjui, pro-
gramoms ir kt. 

  Kviečiame teikėjus atlikti teisės 
aktuose numatytas procedūras ir 
teikti įdomias ir prasmingas nefor-
maliojo švietimo programas. Popa-
mokinė veikla galės būti vykdoma 
įvairiose erdvėse, aišku,kurios yra 
saugios vaikų atžvilgiu. Mokiniai, 
Savivaldybės administracijos  di-
rektorės sudarytai komisijai akre-
ditavus teikėjų pateiktas švietimo 
programas, galės rinktis jas iš Savi-
valdybės tinklalapyje www.anyks-
ciai.lt įdėto programų banko. Bus 
finansuojama mokinio tik viena pa-
sirinkta programa.

 Anykščių rajono savivaldybės 
mokyklose taip pat įgyvendinama 
mokiniams naudingų iniciatyvų. 
Jau antrus metus visose rajono mo-
kyklose antrosios užsienio kalbos 
pradedama mokyti nuo 5-osios kla-
sės.

 Anykščių miesto, Traupio bei 
Troškūnų ikimokyklinukams  keleri 
metai vykdomas ankstyvasis antro-
sios užsienio kalbos mokymas (vo-
kiečių arba prancūzų), kuris tęsia-
mas ir vaikui atėjus į pirmąją  klasę. 

Tuo būdu siekiama, kad vaikas, 
baigęs bendrojo ugdymo mokyklą, 
gerai mokėtų dvi užsienio kalbas. 
Miesto darželiuose vykdomas ir 
integruotas anglų kalbos mokymas 
(atskirų užsiėmimų veiklose). Vi-
sose miesto mokyklose nuo 7-os 
klasės,, pasirinkus mokiniams,  įgy-
vendinamas integruotas atskirų da-
lykų ir prancūzų kalbos mokymas 
(vadinamosios Emile-klasės).

 Toliau plečiamos  mokinio elek-
troninio pažymėjimo naudojimosi 
galimybės.  Šiais mokslo metais 
planuojama  baigti diegti ebibliote-
kos paslaugas.. Vaikai ir tėvai edie-
nyne galės matyti, kokias knygas 
mokinys yra pasiėmęs, kuo domisi,  
kada jas turi grąžinti ir kt.

Beveik kasmet mokyklos papil-
domos naujais mokykliniais auto-
busais. Šią rugsėjo pirmąja Antano 
Vienuolio progimnazija pasitiks 
turėdama  19 vietų naują mokyklinį 
autobusą.

- Maitinimas. Kokia situacija 
šioje srityje? 

- Visų mokyklų (išskyrus J. Bi-
liūno gimnaziją) valgyklose atliktas 
arba jau baigiamas atlikti einamasis 
remontas. Nemokamas maitinimas 
šiuo metu skirtas 758 mokiniams. 
Prašymai nemokamam maitinimui 
gauti priimami visus mokslo metus, 
todėl tėvai gali kreiptis ne tik moks-
lo metų pradžioje.

- Anykščių savivaldybėje veikia 
4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 
Ar jų pakanka? 

- Net 4 ikimokyklinės įstaigos 
veikia  Anykščių mieste, vietų kol 
kas pakanka, nors atsiranda tėvelių 
prašymų dėl lopšelinio amžiaus vai-
kų ugdymo, tad  svarstytinas klau-
simas dėl lopšelio grupės įsteigimo 
Anykščių mieste, tačiau tokiu atve-
jų jau iškyla vietų problema. Visose 
rajono mokyklose taip pat vykdo-
mos įvairių modelių (7) ikimoky-
klinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programos. Pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą planuojama 
ugdyti 464 vaikus, priešmokykli-
nio ugdymo programą lankys 137 
priešmokyklinukai, tad ikimokykli-
nėse ir priešmokyklinėse grupėse 
bus ugdomi.601 vaikas Mes visada 
stengiamės atsižvelgti į gyventojų 

poreikius, tad pernai tėvų pageida-
vimu įsteigtos ikimokyklinio ugdy-
mo grupės Raguvėlėje, Viešintose, 
o šiais metais pradedamas Svėdasų 
vaikų darželio remontas, kad būtų 
galima įvykdyti tėvų prašymus ir 
įsteigti lopšelinio amžiaus vaikų 
grupę.

- Pavežėjimo iki mokyklos situ-
acija. Ar yra kokių pasikeitimų?

- 2015 m.  liepos 23 d. Anykščių 
rajono savivaldybės taryba sprendi-
mu pakeitė Anykščių rajono moky-
klų mokinių ir vaikų globos įstaigų 
gyventojų vežiojimo ir važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos apra-
šą. Esminis pakeitimas nustatytas 
41 punkte ,,Išimties tvarka gali būti 
kompensuojamos visos važiavimo  į 
mokyklą ir atgal  išlaidos miestuo-
se gyvenantiems bendrojo ugdymo 
programas vykdančių mokyklų mo-
kiniams, buvusiems Vaikų globos 
įstaigų globotiniams (rūpintiniams), 
pasikeitus jų globėjams arba sulau-
kusiems pilnametystės ir gyvenan-
tiems savarankiškai, važiuojantiems 
į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir at-
gal mokinio pažymėjime nurodytu 
maršrutu vietinio (priemiestinio) re-
guliaraus susisiekimo autobusais, to-
limojo reguliaraus susisiekimo auto-
busais šių mokyklų darbo dienomis. 
Sprendimą kompensuoti važiavimo 
išlaidas priima Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Savivaldybės 
administracijos Švietimo ir  Vaiko 
teisių apsaugos skyrių teikimu.“ 
Atkreipiu dėmesį, kad naujos  len-
gvatos  nustatytos ne visiems moki-
niams, o tik buvusiems Vaikų globos 
namų auklėtiniams, kad, pasikeitus 
gyvenimo situacijai, galėtų  mokslus 
pabaigti ankstesnioje mokykloje.

- Mokytojai. Ar ateina į moky-
klas naujų pedagogų? 

- Mokytojų kaita vyksta tik tarp 
savivaldybės mokyklų, nes ma-
žėjant mokinių skaičiui mažėja ir 
mokytojų darbo krūviai, todėl nauji 
pedagogai įsidarbinti galimybių turi 
mažai. Pagal amžių pagrindinėse ir 
antraeilėse pareigose  iki 30 metų 
mokyklose dirba tik 3,1 proc peda-
gogų, o turinčių  50 metų ir daugiau 
net  52 procentai,, daugiau negu  63 
metus-  3,3 proc, tad ateityje galima 
prognozuoti  ryškią kartų kaitą.

Linas BITVINSKAS

„Kavarske įpusėjo imamo 
Ali mečetės statyba“, „Surde-
gyje įkurta halal reikalavimus 
atitinkanti skerdykla“, „Lopše-
lyje-darželyje „Žilvitis“ džiugiai 
sutiktas ramadanas“, „J.Biliūno 
gimnazijos moksleiviai grįžo iš 
hadžo“ – štai tokios antraštės 
laikraštyje gali pasirodyti jau 
po kelerių metų. Sakysite, jog 
fantazuoju ir nusišneku.  

Netgi visai įvykiais pasaulyje 
nesidomintis žmogus girdėjo, 
kad Europa šiuo metu patiria 
didžiausią pabėgėlių krizę per 
pastaruosius 50 metų. Štai Itali-
ja, jau priėmusi daug pabėgėlių, 

kaltina Europos Sąjungą dėl 
per mažos paramos. O Vengrija, 
nebeapsikentusi antplūdžio iš 
kaimyninės Serbijos, sekma-
dienį nutiesė 175 kilometrų 
ilgio spygliuotos vielos tvorą. 
Kai kurios Europos šalys tokį 
sprendimą pasmerkė, o Pran-
cūzijos užsienio reikalų minis-
tras poelgį pavadino gėdingu. 
Vengrijos valdžia praneša, jog 
jų sieną kasdien peržengia po 
kelis tūkstančius prieglobsčio 
ieškančių žmonių. Suskaičiuota, 
jog per septynis šių metų mėne-
sius Europos ribas peržengė 340 
tūkstančių pabėgėlių. Dauguma 
jų iš Sirijos. Tai beveik 3 kartus 
daugiau nei per tą patį praė-
jusių metų laikotarpį. Patekti 
į Europą žmonės bando visais 
įmanomais būdais, net ir gyvybe 
rizikuodami. Vien per šiuos 
metus Viduržemio jūra priglau-
dė mažiausiai 2 500 pabėgėlių 
kūnų. Į pabėgėlių klausimą įsi-
traukė net sportininkai - Vokie-
tijos futbolo klubas Miuncheno 
“Bayern“ dovanojo 1 milijonų 
eurų pabėgėliams remti.

Lietuva taip pat nusprendė  
priimti dalį pabėgėlių. Migraci-

jos departamento duomenimis, 
Lietuva pernai pabėgėlio statusą 
suteikė 24 asmenims, 153 su-
teikta papildoma apsauga, o 106 
prašymai suteikti prieglobstį 
buvo atmesti. 2015 metų pirmą 
pusmetį pabėgėlio statusas 
suteiktas 10, papildoma apsauga 
- 38, atmesti 43 prašymai. 

Iš bendro srauto Lietuva įsi-
pareigojo priimti 325 pabėgė-
lius, tačiau dabar jau kalbama 
apie kvotų peržiūrėjimą, todėl 
greitu laiku šis skaičius turbūt 
pasieks 710 asmenų – tiek, kiek 
buvo prašoma priimti metų pra-
džioje. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, lankydamasi Jonavos 
rajone esančiame pabėgėlių pri-
ėmimo centre, kalbėjo, jog tikisi, 
kad pabėgėlius savivaldybės 
priims savanoriškai. Matyt, kad 
savivaldybės nepriims savano-
riškai, todėl bus įvestos kvotos. 
Anykščių rajonui irgi. Taigi, Ka-
varsko mečetė – ne tokia jau ir 
utopija. Gerai, pasakysite, kad 
jei padalinsim visoms savivaldy-
bėms, išeis po 10 žmonių, tai juk 
nedaug. Taip, nedaug, bet reiktų 
žinoti, kad 1 įsileistas pabėgėlis, 
remiantis danų patirtimi, paskui 

save atitempia dar 40 žmonių. 
10 padauginam iš 40 ir išeina 
jau solidus skaičius Anykščių ra-
jonui. Žinoma, tokio scenarijaus 
gali ir nebūti. Gaila žmonių, 
bėgančių nuo karo, tačiau čia 
pabėgėlius reiktų diferencijuoti 
– vieni bėga nuo karo, kiti bėga 
ieškodami pašalpų ir lengvo 
gyvenimo. Kiek rodo televizijos, 
bėga jauni, „Adidas“ trenin-
gais apsirengę vyrai, kurie už 
patekimą į Europą sumoka po 
5-10 tūkstančių dolerių arba 
eurų. Europoje jiems ne visos 
vietos tinka, sakykim, jau patekę 
į Europą, Vengrijoje, jie sustoję 
skanduoja „Vokietija, Vokie-
tija“. Jie ne nuo karo bėga, 
tiesiog vokiškų pašalpų geidžia. 
Karas dažnu atveju yra tik pre-
tekstas brautis nemokant kalbos, 
neturint specialybės ir reikalauti 
išlaikymo. 

Dar ką reiktų pastebėti, 
kažkodėl pabėgėlių klausimas 
yra Europos reikalas. Jei pa-
bėgėliai skęsta – Europa kalta, 
jei nepriima ir neišlaiko – irgi 
Europa kalta. Juk šalia Sirijos 
yra pasakiškai turtingos arabų 
musulmonų valstybės – Saudo 

Arabija, Kuveitas, Bachreinas... 
Tačiau į jas kažkodėl jie nebėga.  

O dažnas Anykščių rajono 
gyventojas nelabai gali sau leisti 
ne tik į Europą, bet ir iki Palan-
gos nuvykti. Taigi, yra viltis, kad 
tokiems turtingiems pabėgėliams 
Lietuvoje nepatiks, jie jaus savo 
pažeidžiamas teises dėl to, kad per 
mažai pinigų gauna ir kuo greičiau 
išrūks į Švediją arba Britaniją. 

Kaip ten bebūtų, norėčiau 
nusišnekėti, tačiau pasaulis 
keičiasi taip greitai ir baugiai, 
kad bet kokio scenarijaus negali 
atmesti. 

Ir Didžiojoje Britanijoje nie-
kas netikėjo, kad bus rajonų, kur 
britui geriau neužeiti, o belgai 
nesitikėjo, kad Briuselio rajo-
nuose atsiras islamo savanoriš-
ka policija, kuri vaikščios tikrin-
dama, kaip musulmonai laikosi 
islamo reikalavimų, ispanai 
irgi nesitikėjo, kad teisingumą 
šalyje ims vykdyti pogrindiniai 
šariato teismai. Taigi, Anykščiai 
irgi nėra izoliuota sala, į kurią 
musulmonų pabėgėliams sunku 
patekti. Pateks, įves kvotas „iš 
viršaus“, padalins ir turėsim 
priimti. 

(Atkelta iš 1 p.)

...iki 30 metų mokyklose 
dirba tik 3,1 proc pedagogų, 
o turinčių 50 metų ir daugiau 
net 52 procentai,, daugiau 
negu 63 metus- 3,3 proc...
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 MERGELĖ
Mergelė (rugpjūčio 24 – rugsėjo 23) – tai šeštasis Zodiako žen-

klas, valdomas Merkurijaus. Mergelės simbolis – varpų glėbelis. 
Vasara baigiasi, tačiau ne darbai.

- Po Mergelės ženklu gimę 
žmonės labai inteligentiški, 
pastabūs, pasižymi loginiu bei 
analitiniu mąstymu.

- Loginiu mąstymu tikrai pasi-
žymiu, taip pat esu ir labai pas-
tabi. Galiu užfiksuoti įvairiausias 
smulkmenas. Beje, visa tai labai 
gerai prisimenu. Mano atmintis 
labai gera ir kai kada su tais prisi-
minimais „pataikau“ blogai. Nes 
žmonės pamiršta, o aš prisimenu. 
Net galiu pasakyti, kuo žmogus 
buvo apsirengęs, kai man kažką 
sakė arba darė. 

- Jos negaili savęs jokiam 
darbui ir viską atlieka patiki-
mai ir laikydamosi nuostatos, 
kad daro ne dėl savęs, bet dėl 
darbo. Mergelės visada pasi-
ruošusios padėti ir turi poreikį 
ką nors gero nuveikti visuome-
nės labui

- Šituo atžvilgiu mane išnau-
doja. Liepia padaryti, ir darau. 
Būdavo, visus darbus krauna 
ant manęs. Bet dabar aš jau pro-
tingesnė Mergelė: kadangi tu-
riu pavaldinių, kai kada darbus 
„permetu“ jiems (juokiasi). Bet 
jei pasakiau, kad padarysiu, vadi-

Garsi Lietuvos meteorologė 
išdavysčių neatleidžia

Geografė, mokslų daktarė, bene žinomiausia Lietuvos meteorologė, Anykščiuose užaugusi Au-
dronė Galvonaitė – geros nuotaikos, optimizmo, aštraus proto ir jautrios sielos (pagal horoskopą)  
Mergelė. Svajojusi studijuoti astronomiją arba archeologiją, moteris liko „tarp žemės ir dangaus“, 
o vienas mėgstamiausių mokslininkės užsiėmimų – rankdarbiai ir kulinarija.

nasi, padarysiu – nesvarbu, naktį, 
dieną, bet aš darbą padarysiu. Jei 
aš padaryti negaliu, pasakysiu, 
kad pasistengsiu, bet negarantuo-
ju. Bet jei pažadėjau, vadinasi, 
bus padaryta.

- Likimas Mergelei lėmė ne-
nuilstamai ieškoti teisybės ir 
ją pasiekti. Retai kada patiria 
apgaulę, nes realiai žiūri į gy-
venimą.

- Kai kada mane apgauna, nes 
aš tikiu žmonėmis. O kai žmogus 
tiki ir pasitiki, tai ne visada išei-
na taip, kaip tikiesi. Kada pats to 
nedarai, tada tiki, kad ir jis tau 
nepadarys. Aš dažniausiai greitai 
perprantu žmones iš pirmo karto 
ir stengiuosi tokių dalykų išveng-
ti, bet vis vien pasitaiko.

- Dėl gebėjimo susikaupti ir 
kantrybės, joms lengvai pasi-
duoda ir sunkiausios mokslų 
disciplinos.

- Tikra tiesa. Galiu pasakyti, 
kad išsirinkau tokį mokslą, kuris, 
sakė, yra labai moteriškas. O tai 
yra gryna fizika ir matematika. 
Kai baigiau mokyklą, labai no-
rėjau studijuoti arba astronomiją, 

arba archeologiją, nors man ne-
blogai sekėsi visos disciplinos. 
Parašiau į tuometinį „Moksleivį“ 
ir man pasakė, kad abi mano pa-
sirinktos disciplinos yra labai vy-
riškos, tačiau yra tokia vidurinė 
šaka – meteorologija. Tai, atseit, 
moteriška specialybė. Žmogus, 
kuris man šitai patarė, absoliučiai 
nežinojo, kas yra meteorologija. 

Kažkada, kai dirbau Fizikos 
institute, tyrė mūsų smegenų pus-
rutulius, man pasakė, kad abu 
mano pusrutuliai vienodai veikia 
– vadinasi, galiu būti tiek tiksliu-
kė, tiek romantikė. Galiu žliumbti 
dėl kokios dainos ir galiu būti la-
bai kieta, kai reikia priimti kokius 
sprendimus ar ką įvykdyti. Dėl 
to aš taip ir blaškiausi tarp noro į 
žvaigždes žiūrėti ir į žemę įlįsti.

- Nors viduje yra labai griež-
ta moraliniais įsitikinimais, iš 
išorės visuomet pasauliui rodo 
besišypsantį veidą.

- Dažniausiai šypsausi. Ir galiu 
pasakyti, kad dėl to retai kas mane 
perpranta. Jei aš rami ir mažai 
šypsausi, manęs dažnai klausia, 
kas nutiko. O tuo metu kaip tik 
būnu labai rami ir labai laiminga. 
Galiu šypsotis, dūkti, siausti, kai 
man ant dūšios yra labai sunku. 
Nemėgstu visko suversti kitiems 
– kas iš to, kad imsi ir dūsausi...

Ar esu griežta? Galbūt esu ka-
tegoriškesnė. Mergelėms būdin-
gas bruožas yra kritika. Bet aš 
kritikuoju teisingai. Kažkada su 
draugais buvau nuėjusi į parduo-
tuvę, kai šie rinkosi drabužius. 
Tai pardavėja pasakė, kad mane 
visuomet reikia imti į parduotuvę, 
nes aš sakau tiesą. Aš kritikuoju – 
jei netinka, taip ir pasakysiu. Kai 
kada žmonės dėl to supyksta, nes 
ne visada nori teisybę girdėti. Bet 
aš įžeisti nenoriu, pasakau taip, 
kaip man atrodo. Kai kada šioje 
vietoje tenka ir nukentėti.

- Viena iš Mergelių silpnybių 
– kulinariniai sugebėjimai.

- Tikrai taip! Ir netingiu, ir ga-
liu gaminti ką tik norite, ir bet 
kaip, ir bet kur. Ir ne tik kulina-
rija – man pavojinga parodyti 
kokius nors rankdarbius, nes jei 
pagalvoju, kad galiu pasigaminti 
pati ir nemokėti pinigų, tai par-
einu ir pasidarau. Matyt, padeda 
pastabumas, nes iš karto užfik-
suoju, kas ir kaip padaryta. Gal ir 
analitinis mąstymas padeda.

- Mergelės domisi mitybos, 
dažnai medicininiais klausi-
mais ir teikia pirmenybę alter-
natyviems gydymo metodams.

- Gydymui iš viso nelabai krei-
piu dėmesį. Nors žinau, kad yra 
pasakyta, jog Mergelės ženklo 
žmonės labai kreipia dėmesį į 
savo sveikatą, bet man tai visai 
netinka. Gal dėl to, kad labai rim-
tų problemų neturiu, o jei ir turiu, 
tai esu įsitikinus, kad ir tai praeis. 
Kai kada gydytojams pasakau: 
pasakykit, kas man yra, o vaistų 
galit nerašyti – vis tiek neger-
siu. Maksimum galiu išgerti dvi 
tabletes. Taip yra nuo vaikystės. 
Tėvai mane dviese laikydavo, kad 
tabletę įkištų į burną. Visą laiką 
buvau prieš vaistus. Galiu išger-
ti žolyčių, arbatos, galiu nueiti į 
masažą (ir tai, jei pasiima). Kaž-
kada net gydytojas yra pasakęs: 
„Klausyk savo organizmo, jis ge-
riausiai žino, ko jam reikia“. Ir iš 
tikrųjų aš labiausiai klausau savo 
organizmo ir jei jis sako, kad „to 
nedaryk“, aš ir nedarau. Svarbu 
ir nusiteikimas, nes jei sėdėsi ir 
galvosi, kad tau bus blogai, taip 
ir bus. Aš visuomet įsitikinus, 
kad viskas bus gerai. Kaip su 
astrologinėmis prognozėmis: jei 
parašyta gerai – tai – man para-
šyta. Jei blogai – juk ne aš vie-
na po šiuo ženklu gimusi! Toks 
teigiamas užkodavimas man ko 
gero dažniausiai ir padeda. 

Esu optimistė iki kaulų smege-
nų. Nors ir nukenčiu, bet vis tiek 
esu optimistė. Turiu tokį devizą: 
jei Dievas uždarė duris, jis būti-
nai paliks pravirą langą arba nors 
mažą plyšelį, pro kurį viskas iš-
sispręs.

- Blogos nuotaikos apimta 
Mergelė tampa tikra bambekle

- Galiu pabambėti tikrai. Gal 
daugiau bambėdavau, kai buvau 
jaunesnė, buvau daug kategoriš-
kesnė. Dabar turbūt išmintis atė-
jo šiai Mergelei.

- Mergeles lengva suvilioti 
poilsiu sanatorijoje, nes savo 
sveikatai šie žmonės skiria ypa-
tingą dėmesį.

- Absoliučiai ne. Ir į jokias 
sanatorijas nevažiuoju. Man vis 
aiškina, kad reikia, nes mamą il-
gai slaugiau, kitos bėdos, bet ne 
ne ne! Išsilaižysiu pati. Namuo-
se geriausia: Mergelė turi turėti 
savo nuosavą kampą, kuris yra 
tik jos, kur ji gali užsidaryti, iš-
silaižyti, kur jos niekas neliestų. 
Savas kampas labai svarbu.

- Mergelių spintoje – pedan-
tiška tvarka. Jos skrupulingos, 
praktiškos ir labai išrankios, 
daug dėmesio skiria menkiau-
sioms smulkmenoms. Dažniau-
siai renkasi klasikinį stilių, 
rūbus dėvi ilgai, rūpestingai 
prižiūri, derina vieną su kitu.

- Ir derinu, ir prižiūriu, ir tikrai 
klasikinis stilius. Nors būna ir vi-
sokių „nukrypimų“. Stengiuosi, 
kad būtų tvarka, bet žinote, kaip 
būna – atsidarai spintą ir nėra 
kuo apsirengti (juokiasi). Bet 
jeigu kur kokį daiktą ir nukišau, 
visada atsiminsiu, kur. Nesu itin 
pedantiška – tik proto ribose. Aš 
matau, jei mano daiktą pastūmė, 
palietė, bet iš to tragedijos neda-
rau. Geriau padėsiu tą daiktą ten, 
kur jis turėjo būti, bet tikrai dėl 
to nepyksiu.

- Mergelės net įsimylėjusios 
nepraranda blaivaus proto. Jos 
neskuba užmegzti meilės ryšio 
ir rimtai įsipareigoti.

- Oi, tikrai! Protas pirma jaus-
mų eina visada. Nors tu jį į kiše-
nę įsikišk – niekur jis nepasideda. 
Analizuosiu žmogų ir peranali-
zuosiu. Įsipareigoti gal ir įsipar-
eigosiu, bet niekada gyvenime 
neatleisiu išdavystės. Čia man 
yra tabu. Pati nedarau išdavysčių 
ir iš kitų to negaliu pakęsti, man 
žmogus nustoja egzistuoti. Aš ne-
pykstu, nes nustoju žmogų gerbti 
ir jis man neegzistuoja. 

- Mergelės greitai praranda 
drauges, bet pačios draugauda-
mos niekada nesileidžia į avan-
tiūras ar, tuo labiau, išdavystę.

- Tikrai, niekada. Šioje vie-
toje dažnai nukenčiu, nes būnu 
išduota. Bet aš negaliu pykti ant 
to, kurio negerbiu. Galiu šnekėti, 
bendrauti, bet draugysčių nebe-
bus. Šioje vietoje aš labai kate-
goriška.

-ANyKŠTA

4 detalės apie Audronę Galvonaitę

Spalva… 
Visos tinka ir visos patinka

oras… 
Visada geras. Nėra netinkamo oro – yra tik netinkama apranga ir nuo-

taika.

Muzika... 
Labiau patinka klasikinė. Mėgstu ir liaudišką, bet daugiau klasiką ir 

labai mėgstu klausyti gitaros.

Atostogos.... 
Visada geros. Atostogauju su savim ir niekada nesuprantu žmonių, ku-

rie sako, kad neranda ką veikti ar atostogos buvo blogos. Jos gali būti 
blogos tada, kai atsitinka kas negero. Nesuprantu, kaip kitu atveju jos gali 
būti blogos.

Receptas
Mano mėgstamiausi yra visi bulvių patiekalai. Pats mėgstamiausias – 

bulvės su rūgščiu pienu arba šaltibarščiais. Labai skanu yra keptas karpis 
arba karšis, reikia įpjauti gūbrį, ten prikaišioti česnakų ir iškepti. Paga-
minti galiu praktiškai viską ir viską darau „iš akies“ – gaminu iš to, kas 
tuo metu papuola po ranka. Vienintelio daikto, kurio nemėgstu – visų 
saldumynų. Man tortas yra neskanus arba labai neskanus. Saldainiai – tik 
labai geri ir tik labai retai. Nors ir nemėgstu, bet moku gaminti ir tortus.

Iš Anykščių kilusi mokslų daktarė, meteorologė Audronė Galvonaitė sako negalinti pykti ant žmonių, 
kurių negerbia. “Galiu šnekėti, bendrauti, bet draugysčių nebus. Šioje vietoje aš labai kategoriška”, 
-  pabrėžė ji. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Lietuvoje ne taip seniai paplito Sosnovskio barštis – įspūdingas iki penkių metrų užaugantis auga-
las, kurį nieko bloga neįtardami lietuviai sodino net savo darželiuose. Deja, graži išvaizda apgaulin-
ga: negana to, kad šie barščiai ėmė plisti kaip piktžolė, jie dar ir pavojingi sveikatai. Apie tai, kas yra 
Sosnovskio barščiai, iš kur jie Lietuvoje atsirado ir kodėl reikia juos naikinti, „Anykštai“ pasakojo 
gamtininkas, biologas, rajono vicemeras Sigutis obelevičius. 

Anykščių rajone, netoli Svėdasų, taip pat auga Sosnovskio barščiai. Jie žmogui pavojingi tampa 
tuomet, kai, esant saulėtai dienai, ant odos patenka šių augalų sulčių. 

Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

Ketino šerti gyvulius...

Sosnovskio barščiai Lietuvoje 
atsirado apie 1950 metus. „Tada jie 
buvo atsivežti ir pradėti auginti Bo-
tanikos institute kaip pašarinio au-
galo eksperimentinė bazė. Iš ten jie, 
spėjama, išplito per „kolchozus“, 
kai buvo bandoma barštį auginti 
kaip silosinę kultūrą“, – pasakojo S. 
Obelevičius. 

Kita versija, pasak gamtininko, 
kad Sosnovskio barštį platino biti-
ninkai, nes jo žiedai turi daug nek-
taro. „Bet kaip medingas augalas jis 
visiškai nepasiteisino. Vieni moks-
lininkai sako, kad nektaras bitėms 
yra nuodingas, o kiti – kad tiesiog 
nektaras jų žieduose yra labai giliai, 
jį išlaižo musės ir nektaro bitėms 
nebelieka“, – sakė S. Obelevičius. 

Rajone Sosnovskio barščių 
nedaug

Šis barštis yra kilęs iš Kaukazo, 
natūraliai ten ir auga. „Jis yra pripa-
žintas invaziniu augalu ir nuo 2014 
metų Aplinkos ministerija renka 
informaciją apie jo augimvietes ir 
netgi kažkiek finansuoja naikini-

Sosnovskio barštis klastingas: 
degina ir naikina 

mą“, – sakė S. Obelevičius. 
Paklaustas, ar Anykščių rajono 

savivaldybė taip pat finansuoja jų 
naikinimą, vicemeras teigė, jog to 
daryti kol kas neprireikė: „Sosnovs-
kio barščių rajone yra mažai – tik 
keliose vietose ir jie užima nedi-
delius plotus. Keli auga ir mieste. 
Kiek žinau, pernai „Naujų vėjų“ 
bendruomenė organizavo talką 
jiems naikinti.“ 

odai pavojingos sultys

S.Obelevičius pasakojo, jog šis 
augalas „blogas“ todėl, kad sukau-
pia tam tikrą medžiagą furanoku-
mariną, panašų į tą, kokį turi rūtos. 
Jei ant žmogaus odos pakliūva šių 
barščių sulčių, labai tikėtina, kad 
nudegins odą. „Toji medžiaga, jei 
žmogus nėra jautrus, nekenkia, bet 
jei šviečia saulė (furanokumarinas 
veikia kartu su saule) ir tomis sul-
timis apsitaškoma, gali būti net 1-3 
laipsnio odos nudegimai“, – sakė 
biologas. Pamačius, kad ant odos 
pateko Sosnovskio barščių sulčių, 
reikia kuo skubiau gausiai nuplauti 
vandeniu ir muilu.

Ar šie barščiai pavojingi ir gy-

vulių odai? „Gyvulių Sosnovskio 
barščiai nenudegina, nes juos saugo 
kailis. Tikėtina, kad gali apdeginti 
albinosus ar šiaip baltakailius gyvu-
lius“, – sakė S. Obelevičius. 

Žydi tik kartą

Nors daug kas mano, kad Sos-
novskio barštis daugiametis, ta-
čiau tai netiesa. „Augalas laikomas 
dvimečiu, o tiksliau, jis yra mono-
karpinis augalas. Jis žydi tik kartą 
gyvenime. Kai susiformuoja šaknis 
ir pakankamai lapų kotelių, augalas 
žydi ir gali subrandinti net iki 100 
tūkst. sėklų. Jos būna daigios net 
keletą metų“, – teigė S. Obelevi-
čius. 

Šis barštis yra atkeliavęs iš Kau-
kazo ir neturi jokių realių priešų: 
„Tuomet pasidaro tokie sąžalynai, 
po kuriais niekas nebeauga, jie 
sunaikina visą natūralią Lietuvos 
florą. Dėl to jis yra paskelbtas inva-
ziniu ir naikintinu augalu“, – sakė 
biologas. 

Išnaikinti sunku

Vos prieš daugiau nei 60 metų į 

Lietuvą įvežtas Sosnovskio barštis la-
bai pamėgo mūsų šalį - ėmė sparčiai 
daugintis. Dar sparčiau norima juo 
atsikratyti.

Pasak S. Obelevičiaus, juos naikin-
ti galima herbicidais, šienauti. „Nors 
nušienautas vėl atželia, bet kelis me-
tus iš eilės šienaujant sunaikinti gali-
ma. Taip pat, jei tai įmanoma, galima 
plotą suarti“.

Šiam augalui reikia šviesios vietos 
– tokioje jis auga geriausiai. Paklaus-
tas, ar auga miškuose, S. Obelevičius 
sakė: „Pačiam miške neauga, bet 
miško aikštelėse, ant kvartalinių linijų 
pats esu matęs. Taip pat esu matęs jį 
plintantį net palei upelius, nes vanduo 
gali išplatinti sėklas. Su augalu nelen-
gva susidoroti“, – sakė rajono vice-
meras, gamtininkas S. Obelevičius. 

Naikinimui – tūkstančiai eurų

Naujienų agentūros BNS duome-
nimis, Aplinkos ministerijos Gamtos 
apsaugos skyriaus vedėjas Vilmantas 
Graičiūnas gegužės mėnesį sakė, kad 
šiuo metu šalies savivaldybės yra in-
ventorizavusios Sosnovskio barščių 
paplitimo plotus. Oficialiai identifi-
kuota, jog šie augalai yra paplitę apie 
1070 ha plote, tačiau mokslininkai 
kalba apie dešimt kartų didesnį papli-
timo mastą.

Šiuo metu Aplinkos ministerijos 
iniciatyva kol kas augalas išnaikintas 
tik 2,77 ha plote Pavilnių ir Verkių 
regioniniuose parkuose Vilniuje, dar-
bai kainavo 34,5 tūkst. eurų. Daugiau 
lėšų neskirta, nors buvo numatoma 
panaudoti 2007-2013 metų ES lėšas 
Sosnovskio barščio naikinimui 30 
Lietuvos teritorijų.

Ministerijos atstovo žodžiais, 
Akmenės, Kauno, Kaišiadorių, Kė-
dainių, Marijampolės, Pasvalio sa-
vivaldybės taip pat bandė pačios 
naikinti barščius. Tačiau to nedarant 
visuotinai tiek privačioje, tiek vals-
tybinėje žemėje augalas po kelerių 
metų vėl paplinta – skaičiuojama, jog 
nedirbamoje žemėje per sezoną Sos-
novskio barštis gali išplisti apie 10 
metrų spinduliu.

Ministerija svarsto ir kitą galimą 
modelį: remti barščius naikinančius 
ūkininkus. Bet tuomet būtų sunku 
užtikrinti, kad gretimuose plotuose 
esančioje valstybinėje žemėje tai da-
rytų ir savivaldybės.

Anot jo, pavyzdžiui, Estija per me-
tus Sosnovskio barčiui naikinti skiria 

apie 400-500 tūkst. eurų, tačiau net 
ir imantis intensyvių priemonių šio 
augalo ir čia nepavyksta visiškai iš-
naikinti.

Lietuvoje šie pavojingi augalai už-
ima apie 1000 hektarų. Ministerijos 
pateiktais duomenimis, didžiausias 
inventorizuotas Sosnovskio barščių 
plotas yra Utenos (398 ha) ir Kauno 
(308 ha) apskrityse, mažiausiai jų 
aptikta Klaipėdos (8,66 ha) ir Telšių 
(12,19 ha).

Iki 2020-ųjų numatoma šią invazi-
nę rūšį naikinti 15-oje Lietuvos regi-
onų, tam kol kas planuojama naudoti 
tik ES paramą.

Neišnaikinę barščių, latviai
gauna baudas

Šiuo metu Lietuvoje naikinant 
Sosnovskio barščius yra pavienių 
veiksmų – miškų urėdijos, saugomų 
teritorijų direkcijos imasi Sosnovskio 
barščio naikinimo.

Tuo tarpu Latvijoje žemės savi-
ninkai, nenaikinantys Sosnovskio 
barščių, gauna baudas. Jeigu žemės 
sklype auga barščiai, žmogus negau-
na net ES paramos. Tačiau baudos 
neduoda didelės naudos, nes Latvijo-
je Sosnovskio barščio plitimo dar ne-
pavyko sustabdyti. Estijoje taikomas 
kitoks būdas – sudaromos sutartys su 
ūkininkais, kuriems valstybė moka 
už naikinimą.

Šiuo metu pagrindinis uždavinys – 
išsiaiškinti, kokios cheminės medžia-
gos yra veiksmingiausios, kovojant 
su invaziniu augalu. Mokslininkai tei-
gia, kad atsikratyti Sosnovskio barš-
čio gali pavykti tik po 7-erių metų.

-ANyKŠTA

Anykščių rajono savivaldy-
bės vicemeras, biologas Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
Sosnovskio barštis, į Lietuvą 
atkeliavęs iš Kaukazo, taip 
greitai plinta, nes neturi na-
tūralių priešų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dar XIX amžiaus viduryje pa-
statyta, austrų architekto Georgo 
Vernerio suprojektuota nedidukė 
Dievo Motinos šventovė ypatingai 
nukentėjo nuo XX amžiaus pabai-
gos, jau nepriklausomos Lietuvos, 
barbarų - unikali Marijos Karalie-
nės su Kūdikiu skulptūra buvo pa-
vogta ir iki šiol nesuieškota.

Vėrinys Marijai Raimondas GUOBIS

Lietuva nuo seno vadinama Marijos žeme, todėl tikintieji 
nuolatos mini Dievo Motinai pašvęstas šventes. Rugpjūčio vi-
duryje paminėta Žolinės - Mergelės Marijos Dangun ėmimo 
šventė nusirito laiko vieškeliais ir beveik užsimiršo, už kelių 
dienų minėsime Mergelės Marijos gimimo šventę - rugsėjo 
8-ąją - Šilinę. Svėdasiškiai meldžiasi prie seno, kadaise ste-
buklais garsėjusio dievo Motinos Škaplierinės paveikslo baž-
nyčioje, dažnas užklysta ir į grafų Marikonių dvaro koplyčią 
kryžkelėje prie Bajorų pušynėlio. 

Vytauto Kirdeikio anūkės Ieva ir Aušra bei Stasio Jakniūno anū-
kė Marija nupynė vėrinį Marikonių dvaro koplyčios Marijai. 

Autoriaus nuotr. 

Į pavogtosios vietą buvo pastatyta 
nauja Mergelės Marijos figūra - di-
deliu tiražu platinta “Roza Mistica” 
skulptūra, kol kas be jokios istorinės 
vertės. Nuolat koplytėlę puošiančių 
tikinčiųjų kasmet mažėja - iškeliau-
ja į Anapilį arba senatvės negalių, 
suspaudimų kamuojamos netenka 
jėgų. Gyvų gėlių jau retai kada ko-

plytėlėje težydi, nieks seniai nenu-
pina ir kadaise šviesias skliautuotas 
erdves puošusių  taip nuostabių kat-
pėdėlių žiedų girliandų.

Kažkam iš vyresniųjų patarus, 
šiemet katpėdėlių vėriniais Ma-
rijos koplytėlę panoro išpuošti 
kelios nedidelės Svėdasuose pas 
senelius atostogaujančios mergai-
tės iš Vilniaus - Vytauto Kirdeikio 
anūkės Ieva ir Aušra bei Stasio 
Jakniūno anūkėlė Marija. Prisirin-
ko nuostabiųjų auksažiedžių gėle-
lių miestelio palaukėse, ilgokai, 
kantriai ir kruopščiai pynė, gal 
ne visai tobulai pavyko, bet vis 
dėlto neįprastas vėrinys Dangaus 
Karalienei nuo šiolei puošią ma-
žąją kryžkelės koplytėlę ir teikia 
džiaugsmą, viltį, kad kitąmet pa-
vyks dar geriau.
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pirmadienis 2015 09 07

sekmadienis 2015 09 06

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
6.35 Klausimėlis.lt. (k). 
6.55 Emigrantai (k). 
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1“. 
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“. 
9.45 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos.19 
s. „Pelenė“.  
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2. 
Kongas. Laukinė širdis“. 
12.55 „Lotynų Amerikos platy-
bėse. 1 d. Patagonija. Pasaulio 
pakraštys“. 
13.50 „Mis Marple 6“. N-7 
15.30 Misija. Vilnija.(k).l 
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.05 „Vaiva. Gyvenimas už 
lango“ (k). 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Dėmesio pakrašty.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Pavojingi jausmai“. 
21.50 „Žana d’Ark“. N-14 
0.30 „Paslaptingoji Afrika 2. 
Kongas. Laukinė širdis“ (k). 
1.25 „Lotynų Amerikos platy-
bėse. 1 d. Patagonija. Pasaulio 
pakraštys“ (k). 

2.20 „Mis Marple 6“ (k). N-7 
3.50 Savaitė (k). 
4.40 „Pavojingi jausmai“ (k). 
5.30 Dėmesio pakrašty (k).

 
6.30 „Superdidvyrių komanda“. 
6.55 „Zoro“.
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 Sveikatos ABC. 
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Knygų valdovas“. 
11.25 „Spidas Reiseris“. N-7 
14.05 Pričiupom!. N-7 
15.00 „Gyvenimo šukės“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Alfa“ savaitė.  
20.00 „Pametę galvas Las 
Vegase“. N-7 
22.00 „Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo“. N-14 
0.20 „45 kalibras“. N-14 
2.05 „Suvaidink mano žmoną“ 
(k). N-7 

7.00 „Monsunas“. N-7 
7.30 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 
8.30 „Legenda apie Korą“. N-7  
9.30 Statybų TV. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Ratai 2“. 
13.30 „Gyvenimo bangos“. N-7  
16.00 Ekstrasensų mūšis. N-7  
17.45 TV3 žinios. 
18.15 Tiesiai iš EuroBasket 

2015 .  
18.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Latvija – Lietuva. 
19.15 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
20.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015. 
20.30 Žilvino Žvagulio jubilieji-
nis koncertas.
22.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Graikija – 
Kroatija. 
0.10 „Tikras išbandymas“. N-7 
2.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

6.35 Skonis. 
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 „Barnevernet. 
Norvegiškos vaikų medžioklės 
ypatumai“. 
11.00 FAILAI X.  
12.00 „Nacionalinė Geografija. 
Iššūkis pelkėje“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Mistinės istorijos. N-7 
19.00 „Inga Lindstrom. 
Praeities šešėliai“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Anonimas“. N-14 
1.35 „Mano mylimiausia raga-
na“. N-7  
2.35 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 

10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Zoologijos sodo žvaigž-
dės“.
11.30 „Gyvenimas su liūtais“. 
12.00 Turkiški skanėstai.  
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Aksominės rankelės“. 
19.00 „Magai“. 
20.00 „Vangelija“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Užmirštas 
prisiminimas“. N-7 
23.00 „Kruvina seserijos pa-
slaptis“. S 
0.55 „Darbščiosios gražuolės“. 
N-7

 KULTŪRA
8.05 Labas rytas, Lietuva (k). 
10.45 Mūsų miesteliai. Meteliai. 
II d. 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.50 Šventadienio mintys. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
12.55 Mokslo ekspresas.  
13.10 Mokslo sriuba.  
13.30 Opera „Lokys“. 
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. 
16.00 Poeto Pauliaus Širvio 
95-mečiui.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 Septynios Kauno dienos. 
(k). 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Dvarai ir likimai. 3 d.  
20.30 Lietuvių kinas trumpai 
(k). 

21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama (k). 
23.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
0.05 Džiazo muzikos vakaras. 

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k). 
12.55 Tauro ragas. 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 Miesto skoniai. 
20.30 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Mano kiemas. 
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.  
4.10 Dviračio šou (k).

6.45 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
7.45 Aukščiausia pavara. 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 „Krokodilų medžiotojas“. 
N-7 

12.00 Adrenalinas. N-7 
12.30 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
13.30 Džeimio Oliverio patieka-
lai per pusvalandį. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7 
15.00 Iš peties. N-7 
16.00 Ekstremali žvejyba. 
16.30 „Pragaro kelias“. N-7 
17.30 Jokių kliūčių! N-7 
18.30 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Italijos 
prizo lenktynės.
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Įsibrovimas“. N-14 
23.50 „Balsas iš ateities“. N-14 
1.25 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14 
2.15 „Bobo užkandinė“. N-14

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 Mūsų miškai. 
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 „24/7“. 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.35 „Platinos karštinė“. N-7
23.40 „Kauksmas“. S 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Trumposios žinios.  
22.25 Premjera. Britės, džihado 
nuotakos.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.25 “Garfildas”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Suvaidink mano žmoną. 
N-7.  
11.10 Medžioklės sezonas atida-
rytas (k). 
12.50 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
13.15 “Keista šeimynėlė” 
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Prezidento patikėtinis 2. 
0.05 “Dalasas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.05 Ledynmetis 3.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.15 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
15.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - Belgija.  
16.10 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
17.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
17.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Pavojingi aukštakulniai. 

N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Čekija - Latvija.  
0.10 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Prancūzija - 
Lenkija.  
1.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba N-14.  
2.45 Naujokė. N-7.  
3.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

  
06.30 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Mūšis dėl Baltijos jūros”.  
8.55 “Penktoji pavara”.  
9.50 “Nacionalinė Geografija. 
Iššūkis pelkėje”.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Atsargiai - moterys!”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Laikrodinis mechaniz-
mas”. N14.  
23.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Karadajus”.N-7.  

8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Rizikinga erzinti diedu-
kus”. N-7.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Brolių Grimų pasakos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
12.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
12.45 Agata Kristi. Pelėkautai.  
15.40 M. K. Čiurlionis. Vasara.  
15.55 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Romansų grožio pake-
rėtos.  
19.45 Kaukazo legendos.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Vasaros MEDIA studija.  
21.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Ateiviai 2. Laiko koridoriai. 
N-7.  
0.30 Panorama.  
1.05 Dėmesio centre.  
1.30 Dabar pasaulyje. 
 

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Aukso imperija”.  
9.30 Žinios.  
10.00 “Alfa” savaitė.  
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 “Patobulinti automobiliai”.  
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).  
2.00 Info diena (k). 
 

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  
23.10 Derlinga žemė. S.  
1.05 Tėvynė. N-14.  
2.05 24 valandos. N-14. 
 

 
7.05 Žinios (kart.). 
7.35 Kitoks pokalbis. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Anna German”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 Gyvenu čia.  
12.00 Žinios. 
12.05 Gyvenu čia (tęs.).  
13.00 Žinios. 
13.05 Mūsų miškai.  
14.00 Žinios. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Gamink sveikiau!”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 Premjera. “Mama detek-
tyvė”. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Vidurnakčio vaikai”. N-7. 
2.00 Reporteris.  
2.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.10 “Vidurnakčio vaikai”. N-7. 
5.35 Reporteris.  
6.00 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Mūsų gyvūnai. Vedėja 
Rasa Eilunavičienė. (kart.). 
11.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.30 Britės, džihado nuotakos..  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Emigrantai.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Europos futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Lietuva 
- San Marinas. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus. HD. 
Pertraukoje - Trumposios žinios.  
23.45 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynių 
apžvalga.  
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Dėmesio pakrašty.  
0.40 Berlyno. N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Keliai. Mašinos. Žmonės.  

2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Emigrantai.  
5.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Pametę galvas Las 
Vegase. N-7.  
10.55 Knygų valdovas. 
12.25 Pričiupom! (k). N-7.  
12.50 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
13.15 “Keista šeimynėlė” 
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS Jokių 
stabdžių!. N14.  
0.15 “Dalasas” N-7.  
1.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Pavojingi aukštakulniai. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  

16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija - Turkija.  
0.10 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Kroatija - 
Makedonija.  
1.50 Ryšys. N-7.  
2.40 Naujokė. N-7.  
3.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 Dainuok mano dainą (k).  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Atsargiai - moterys!”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Jaunatviškas maištas”. 
N14.  
23.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.  

  
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Apokalipsės pranašai”. 
N14. 
22.45 “Sekso magistrai”. N14.  
23.50 “Visa menanti”. N-7.  
0.45 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. (kart.). 
13.15 Lietuvių dokumentika.  
14.10 Poeto Pauliaus Širvio 95-
mečiui. Dainuojam Paulių Širvį.  
15.40 Prisiminkime.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pinigų karta.  
19.30 Pagauk kampą. 
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-

tykiai 6. 
21.00 Kelias į namus. Edgaras 
Montvidas. 
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Žana d’Ark (Originalo 
kalba). 
1.00 Panorama.  
2.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.50 Ne vienas kelyje.  
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
22.00 Nešvarus žaidimas. N-14.  
23.50 Nepatikimi kaimynai.N-14.  
1.25 24 valandos. N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Nuoga tiesa. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Anna German”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Moterų daktaras”. N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Gamink sveikiau!”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 Premjera. “Mama detek-
tyvė”. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Vaiduoklių namai”. S. 
0.40 Reporteris.  
1.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
1.55 “Vaiduoklių namai”. S. 
3.10 “Genijai iš prigimties”.  
3.40 “Išgyventi Afrikoje”.  
4.05 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
4.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.35 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.35 Emigrantai.  
12.30 Vaiva. Gyvenimas už 
lango.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno policija. 
N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Gyvenimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Trumposios žinios.  
23.25 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.10 Trumposios žinios 
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Auksinis protas. 

5.30 Klausimėlis.lt.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas. 
13.15 “Keista šeimynėlė” 
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7. 
20.20 Su cinkeliu. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Kelias į žvaigždes. 
N14.  
0.25 “Dalasas”. N-7.  
1.20 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 TV3 vakaro žinios.  

21.15 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Estija - Lietuva.  
22.10 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
23.20 Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
23.30 Vikingų loto.  
23.35 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Turkija - Serbija.  
1.15 Ryšys. N-7.  
2.10 Naujokė. N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Atsargiai - moterys!”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Prieš saulėlydį”. N-7.  
23.05 “PREMJERA Gyvi numirė-
liai”. N14.  
0.00 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”.  
9.10 “Džonis Testas”.  

9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Sodininkų pasaulis”.
11.35 “Žiedų ritmai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės I. Ištikimybė iki 
mirties”. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Dūmas”. N14. 
 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
14.15 Bronius Kutavičius. Opera 
“Lokys”.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 6. 
21.00 Kultūros savanoriai.  

21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Naktinis traukinys į Lisaboną. 
N-14.  
0.20 Prisiminkime.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 “Patobulinti automobiliai”.  
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
9.00 Adrenalinas.N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
22.00 Nindzė. N-14.  
23.50 Išsigelbėjimo bulvaras. 
N-14.  
1.30 24 valandos N-14.  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Patriotai. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Anna German”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Moterų daktaras”. N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 “Tigrų sala”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Gamink sveikiau!”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiūrėsim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 Premjera. “Mama detek-
tyvė”. 
21.30 Pasaulis X. “Paslaptingas 
paukščių pasaulis”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Amerikietiškos pagirios. 
Laukinis vakarėlis”. S. 
1.10 Reporteris.  
1.40 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.25 “Amerikietiškos pagirios. 
Laukinis vakarėlis”. S. 
3.10 “Genijai iš prigimties”.  
3.40 “Išgyventi Afrikoje”.  
4.05 “Specialioji gelbėjimo tarny-
ba”. N-7. 
4.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Gyvenimas.  
12.00 Auksinis protas.  
13.15 Klausimėlis.lt.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno polici-
ja. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Specialus tyrimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Tamsoje. N-14.  
23.50 Trumposios žinios.  
24.00 Durys atsidaro.  
0.15 Dėmesio pakrašty.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Gyvenimas.  
5.05 Misija. Vilnija.  
5.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
 

 
6.25 “Garfildas”.  

6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas. 
12.50 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
13.15 “Keista šeimynėlė” 
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Meksikietis. N-7.  
0.35 “Dalasas”. N-7.  
1.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
2.25 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Bruto ir Neto. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 TV3 vakaro žinios.  
21.15 Tiesiai iš EuroBasket 
2015. .  

21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Čekija - Lietuva.  
22.10 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
23.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
23.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Serbija - Italija.  
1.10 Ryšys. N-7.  
2.00 Naujokė. N-7.  

 
 
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Žurovas. Šabo gojus”. 
N-7. 
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Atsargiai - moterys!”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Ne tas Čarlis”. N14.  
23.40 “PREMJERA Gyvi numi-
rėliai”. N14.  
0.35 “Mentalistas”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
 

  
6.25 “Karadajus”.N-7.  

8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 “Mylėk savo sodą” 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės I. Mirtis po prie-
danga”. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.05 “Visa menanti”. N-7.  
0.55 “Dūmas”. N14.
 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų kalba. 
12.30 Linija, spalva, forma.  
13.15 Kelias į namus.  
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.15 Muzika gyvai.  
15.05 Džiazo muzikos vakaras.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Premjera. Koncertuojanti 
Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-

tykiai 6. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 DW naujienos rusų kalba. 
22.30 LRT aukso fondas. Žaibo 
nušviesti.  
0.05 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje
 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Autopilotas.  
11.35 “Ufologų pasakojimai”.  
12.05 “Svajonių kruizai”.  
13.05 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k). 15.25 
Dviračio šou (k).  
15.55 “Patobulinti automobiliai”.  
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).  
2.00 Info diena (k). 
 

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.   
22.00 Profas. N-14.  
23.55 Senmergės. N-14.  
1.30 24 valandos N-14. 
 

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Pasaulis X. N-7. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Anna German”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Moterų daktaras”. N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 “Tigrų sala”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Gamink sveikiau!”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiūrė-
sim.  
19.20 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 Premjera. “Mama detek-
tyvė”. 
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Bėk”. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.15 “Bėk”. N-7. 
3.45 “Laukinis pasaulis”.  
4.05 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
4.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas 12. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
11.35 Misija. Vilnija. Ved. 
Katažina Zvonkuvienė.  
12.05 Specialus tyrimas.  
13.00 Dėmesio pakrašty.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Orai. 
14.10 Laba diena, Lietuva.  
16.25 Dėmesio pakrašty 
16.40 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 5. 
17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija. N-7.  
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
22.35 Trumposios žinios.  
22.45 Premjera. Šilti kūnai. 
0.20 Trumposios žinios.  
0.30 Berlyno policija. N-7.  
1.20 Trumposios žinios.  
1.25 Klauskite daktaro.  
1.50 Trumposios žinios.  
1.55 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”. 
 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.45 “K11. Komisarai tiria”. 
N-7.  
11.15 Tikras gyvenimas. 
12.50 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
13.15 “Keista šeimynėlė” 
13.40 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Drilbitas. N-7.  
23.05 Pagieža 3. S.  
0.50 Kelias į žvaigždes. N14. 
 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai N-7.  
11.00 Ekstrasensai tiria N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas.  
21.10 Brėkštanti aušra. 2 

dalis. N-14.  
23.25 Broliai Grimai.  
1.45 Sūkurys. N-14. 
 

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.50 “Ne tas Čarlis”. N14.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25  “Atsargiai - moterys!”. 
N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Kovinis šuo Denis”. 
N14.  
23.35 “Tikras kraujas”. N14.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”.
 N-7. 
 

  
6.25 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Du su puse vyro”. N-7.  
11.05 “Magai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  

13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Penki ingredientai”. 
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas. Siuntėjas 
nežinomas”. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Lemtingasis kelias”. N14.  
0.55 “Visa menanti” N-7. 
 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kaip atsiranda daiktai 5. 
12.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.30 Legendos.  
13.20 Visu garsu.  
14.10 Pagauk kampą.  
14.45 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Mūsų miesteliai.  
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Mokslo ekspresas.  
19.00 Mokslo sriuba.  
19.15 Auksinis protas.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6. 
21.00 Pasaulio dokumentika. 
Gintaro kelias. 
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.20 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.30 Premjera. Balta paukštė 
su juoda žyme. N-7.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje. 
 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7.  
11.35 “Ufologų pasakojimai”.  
12.05 “Svajonių kruizai”.  
13.05 Nuo... Iki...  
13.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 “Patobulinti automobi-
liai”.  
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).  
2.00 Info diena (k). 
 

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai.  
12.30 Rezidentai.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Teisė žudyti. N-14.  
0.35 Pasitikėjimas. N-14.  
2.25 Bobo užkandinė. N-14.
  

 
7.05 Reporteris.  
7.35 Taip gyvena žvaigždės! 
N-14. 
8.35 “Iššūkis”. N-7. 
9.35 “Anna German”. N-7. 
10.40 “Kulinaras”. N-7. 
11.45 “Klounas”. N-7. 
12.50 “Pakalbėsim, kai grįši”. 
N-7. 
14.00 Žinios. 
14.05 “Tigrų sala”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Iššūkis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.30 Krepšinio karštligė.  
18.35 Premjera. Dar pažiū-
rėsim.  
19.20 “Vera. Sūnus palaidū-
nas”. N-7. 
21.25 “Stipriausias smūgis. 
Kova iki mirties”. N-14. 
23.35 “Hibridas”. N-14. 
1.35 “Stipriausias smūgis. 
Kova iki mirties”. N-14. 
3.10 “Hibridas”. Mistinis trile-
ris. N-14. 
4.40 “Vera. Sūnus palaidū-
nas”. N-7. 
6.10 Dar pažiūrėsim. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
6.55 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas.  
8.10 Premjera. Animalija. 
8.35 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
13.50 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7.  
15.30 Klauskite daktaro.  
16.00 Žinios. Orai. 
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
22.45 Premjera. Išbandymas 
dviem. N-7.  
0.35 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
1.30 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
2.30 Auksinis protas.  
3.40 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
5.30 Durys atsidaro.  

 
6.30 “Superdidvyrių komanda”.  
6.55 Eskimų mergaitė .  

7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Papūga Keša ir pabaisa.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Džesis ir Petas. 
11.50 Mano monstriukas ir aš. 
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 PREMJERA Beatos 
virtuvė.  
17.00 PREMJERA Lietuvos 
superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS 
Medžioklės sezonas atidarytas 
2!  
20.30 Didžiosios motušės 
namai 2. N-7.  
22.35 Sex turas. N14.  
0.45 Meksikietis. N-7.  

 
7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
8.30 Legenda apie Korą  N-7.  
9.00 Svajonių ūkis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
11.00 Gardu Gardu.  
11.30 Mikė Pūkuotukas. 
12.30 Pelenė.  
14.10 Gyvenimo bangos N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios (312).  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Planas tėčiui.  
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.  
22.00 Numatomos Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės rung-
tynės Europos čempionate. 
Tiesioginė transliacija.  
22.40 Rungtynių pertraukoje - 
Tiesiai iš EuroBasket 2015.  
23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.  
0.00 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vaizdo įrašas.  
1.40 Tikroji auka. N-14.  

7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato 2 etapas.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 Nacionalinė Geografija. 
“Krokodilo monstro medžioklė”.  
14.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 Žurovas. Penkta diena.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą.  
21.00 MANO HEROJUS 
“Universalus karys. 
Sugrįžimas”. N14.  
22.40 AŠTRUS KINAS 
“Smauglys prieš Pitoną”. N14.  
0.25 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  

  
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Lemūrų gatvė”.  

11.00 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
12.00 “Šio rudens valgiai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 “Akloji”.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.10 “Pirmasis riteris”. N-7.  
1.45 “Nekenčiu žvaigždės”. 
N-7. 
 

 Kultūra 
8.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
8.45 Kultūra.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Kaukazo legendos.  
11.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Siono festivalio duetų 
konkurso nugalėtojų koncertas.  
14.00 Prisiminkime.  
14.15 Pinigų karta.  
15.00 Lietuvių dokumentika. 
Vėjas iš Rytų.  
16.00 Vilhelmo Čepinskio ir 
“Senosios Cameratos” kon-
certas. 
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Kristupo vasaros festiva-

lis 2015.  
19.50 A. Gricius. Palanga.  
21.40 Vasaros MEDIA studija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Šilti kūnai. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra. N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Ne vienas kelyje (k).  
3.25 Apie žūklę (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios. 

 
7.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Krokodilų medžiotojas 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  

15.00 Aukščiausia pavara.  
16.30 Pragaro kelias. N-7.  
17.30 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Iksmenai 2. N-7.  
21.00 6 kadrai. N-7.  
21.45 TV3 žinios.   
22.45 Mirtinas smūgis. N-14.  
0.40 Karo sąmokslas. N-14.  
2.15 Bobo užkandinė. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 Laikas inovacijoms. 
“Sveikatos ir biotechnologijos”. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”. 
Dokumentinis serialas. JAV. 
2012 m. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
13.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.05 “Mano nuotykiai 
Afrikoje”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Laikas inovacijoms. 
“Kūrybinės industrijos translia-
vimas”.  
17.00 Žinios.  
17.30 “Akacijų alėja”.  
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios.  
19.30 Laikas inovacijoms. 
“Lazeriai”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Krepšinio karštligė.  
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.45 “Nublokšti”. S. 
1.45 “Mano nuotykiai Afrikoje”.  
3.00 “Nublokšti”. S. 
4.30 Spąstai tėčiui.  
5.55 Gamtos pasaulis.  
6.05 Dar pažiūrėsim.

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555 .

Prenumeratos kainos

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32  
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu) 8.69

                                                                                   2 numeriai

„Aukštaitiškas formatas“ 2.31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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(Atkelta iš 1 p.)
Vandens sumažėjo, 
bet plaukti galima

Važiuojant Anykščių keliais ne-
reikia būti labai įžvalgiam, kad 
pamatytum, jog trūksta drėgmės. 
Beržai be laiko meta lapus, smul-
kesni medžiai ir krūmai pasidengė 
geltona spalva, dalis jų nudžiūvo. 
Sausra, dėl gaisrų pavojaus buvo 
draudžiama lankytis ir miškuose. 
Kaip praneša hidrometeorologijos 
tarnyba, pastaruoju metu didelis 
miškų gaisrų pavojus tebėra dau-
gelyje šalies urėdijų. Už draudimo 
nepaisymą gali tekti susimokėti iki 
57 eurų. 

Sausros Lietuvoje kartojasi kas 
11–12 metų, pati stipriausia pasta-
rųjų dešimtmečių sausra  Lietuvoje 
buvo 1992 metais. Tačiau šiemet 
laikotarpis, kai nebuvo lietaus, 
daug ilgesnis, skirtumas tik tas, 
kad liepos mėnuo buvo sąlyginai 
šaltas. Ypač nuseko didžiosios Lie-
tuvos upės Nemunas ir Neris. Nuo 
vandens trūkumo kenčia beveik vi-

Sausra užkels daržovių kainas

sos upės, kai kur negali praplaukti 
net baidarininkai. Hidrometereo-
logijos tarnyba pranešė, jog sausi 
orai išdžiovino daug mažesnių ša-
lies upelių. Ypač daug išdžiūvusių 
upelių yra šiauriniuose Lietuvos 
rajonuose. Pasvalio rajone tekančių 
Yslykio ir Juodos upių aukštupiai 
šiuo metu yra išdžiūvę. Platonio 
upė (Joniškio r.), Malkupio upelis 
(Ukmergės r.) neteka, vagoje yra 
tik stovinčio vandens. Didžiojoje 
šalies dalyje vandens telkiniai var-
ginami hidrologinės sausros. Šiek 
tiek geresnė hidrologinė situacija 
yra Plungės, Telšių, Kelmės, Šven-
čionių, Anykščių, Ukmergės ir Bir-
žų rajonų savivaldybėse. 

Dėl susidariusios padėties hidro-
elektrinių savininkai įpareigojami 
nuo rugsėjo 1-osios atidaryti žuvi-
takius - mėnesiu anksčiau, nei ligi 
šiol numatė Tvenkinių naudojimo 
ir priežiūros tipinės taisyklės. Mi-
nisterija pakeitė minėtas taisykles 
ir nustatė, kad žuvų neršto ir mi-
gracijos laikotarpis Lietuvoje yra 
nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 

d., o lašišiniuose vandens telki-
niuose - papildomai nuo rugsėjo 
1 d. iki gruodžio 31 d. Tuo laiko-
tarpiu žuvitakiai turi būti atidaryti. 
Plika akimi matyti, kad sausra ir 
karščiai stipriai veikia Šventąją, 
ypač tai akivaizdu Anykščių cen-
tre. Šiemet buvo nuspręsta nebe-
šienauti upės, todėl Šventoji ties 
A.Baranausko tiltu primena balą, 
kurioje auga žolės,  dauginasi 
dumbliai, o žolių sąžalynai sulaiko 
įvairius nešvarumus.  

Kurklių seniūnijoje Virinta bai-
darininkus plukdantis Rimas Ki-
sielius sako, kad dėl sausros upė 
kiek nuseko. „Plaukti galima, yra 
seklesnių vietų, per kurias reikia 
persitempti baidares. Bet iš esmės 
vandens lygis sumažėjo palyginti 
nedaug, nes Virintą maitina šal-
tiniai“, - sakė R.Kisielius. Vers-
lininkas negirdėjo, kad kitiems 
baidarininkams Anykščių rajone 
būtų tiek problemų, kiek Pietų Lie-
tuvoje, kur kai kuriais maršrutais 
buvo neįmanoma plaukti. „Mūsų 
rajono upės tiek nenuseko“,- sakė 
r.Kisielius. 

Grūdų derlius rekordinis, 
o daržovės dera prastai

Ūkininkai nevienareikšmiškai 
vertina sausąjį periodą. Nepaisant 
sausros, Lietuvoje šių metų grūdų 
derlius bus rekordinis, jis gali siek-
ti 5 milijonus tonų.. Kad derlius ir 
Anykščių rajone bus rekordinis, 
tvirtino ir Anykščių savivaldybės 
žemės ūkio skyriaus vedėjas An-
tanas Baura, ir kalbinti ūkininkai, 
auginantys grūdus. „Kulėm žiemi-
nius kviečius, byrėjo po 7,5 tonos 
iš hektaro“,- sakė „Elmos“ bendro-
vės direktorius Vytautas Sriubas. 
Tačiau žemdirbiai kalba, jog der-
lius galėjo būti dar gausesnis, jei 

būtų drėgniau javų augimo perio-
du. Vis dėlto derliaus nuėmimo lai-
kotarpiu sausi orai garantavo, kad 
grūdų nuostoliai bus minimalūs, 
ūkininkams gerokai paprasčiau 
sandėliuoti grūdus.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
A.Baura sako, kad sausra žemdir-
biams atnešė ir nemažai nuosto-
lių. „Ypatingai nukentėjo gyvuli-
ninkystės sektorius. Ūkininkai ir 
bendrovės, auginančios karves, 
avis, jau dabar gyvulius šeria žie-
mai ruoštais pašarais arba pjauna ir 
šeria kukurūzais, kurie buvo skirti 
siloso gamybai. Kita nukentėjusių 
dalis – auginantys daržoves, jeigu 
neturėjo lietinimo sistemos. Ir iš 
viso, daržovių ir vaisių bus ma-
žiau, sakykim, obuoliai užaugo 
daug smulkesni negu kitais me-
tais“,- sakė A.Baura. 

Daržovių augintojai dejuoja, kad 
šiemet užaugo kur kas mažesnis 
derlius, todėl kainos ne kris, o kils. 
Anykštėnas, arbatos specialistas, 
užsiimantis mišinių iš įvairių vais-
tažolių gamyba, Ramūnas Dau-
gelavičius sako, kad šiemet teko 
patirti dvi negandas. „Sausra pasi-
juto stipriai – ką pasodinau, turėjau 
laistyti, vis vyliausi, kad tuoj tuoj 
palis, o žemė – kaip pelenai. Tai-
gi tų vaistažolių, kurių kitais me-
tais galėjau nuimti po tris derlius, 
šiemet nuėmiau vieną, o ir tą patį 
mažiuką“,- sakė R.Daugelavičius. 
Jo teigimu, sausra – tik viena iš 
blogybių. „Pavasaris buvo labai 
blogas – ilgas šaltas laikotarpis 
neleido dirvoje sėkloms sudygti. 
Sakykim, melisos sėklos ne sudy-
go, o supuvo.“,- apie tai, kad net ir 
vaistažolių derlius šiemet menkes-
nis, sakė A.Daugelavičius.

Burbiškietis Alvydas Diečkus 
teigė, kad kaimo žmonės kenčia 
labiausiai, nes ganyklose neauga 

žolė, o daugelis gyventojų skun-
džiasi vandens stygiumi šuliniuo-
se.

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus pasakojo, kad Vaičiuliškių 
kaime 5 asmenų šeima pristigo 
vandens ir teiravosi, gal vandens 
galėtų atvežti gaisrininkai.

Bites laikantis anykštėnas Ričar-
das Užtupas sako, kad ir bitinin-
kams šiemet buvo nekas. „Vaka-
rais prie avilio landų būriuodavosi 
daug bičių. Joms avilyje buvo per 
karšta. Reikėjo avilius dengti  ši-
ferio lakštais, kad taip neįkaitintų, 
juk avilyje tapdavo kaip pragare“,- 
vaizdžiai pasakojo R.Užtupas. 
Bitininko teigimu, nors ir prisuko 
vidutiniškai medaus, bet jis šiemet 
įdomaus skonio. „Žinoma, kai sau-
sa, augalai mažiau žydi, todėl ir 
medaus mažiau būna. Kažkaip ne-
buvo nei pienių, nei klevų, medus 
rūgštoko skonio. Daugiau medaus 
prinešė bitės mamos bityne, nes 
prie Viešintų augina daug grikių. 
Grikiai – toks augalas kuris atiduo-
da nektarą tik iš ryto, kai dar nėra 
karšta, tai bitės ir nešė“,- aiškino 
bitininkas. 

Jau šiek tiek palijo, bet esamo 
lietaus nepakanka atstatyti išgarin-
tai drėgmei - nuo sausros išsausė-
jusi žemė dulka. Anykščių turguje 
daržoves pardavinėjantys ūkinin-
kai sakė, jog dar neprisimena tokių 
metų, kai bulves kasa iš žemės, o 
jos karštos kaip iš krosnies ištrauk-
tos. Tą gali pajusti ir pirkėjai, mat 
tokios bulvės labai blogai laikosi 
parneštos į namus.

Rugsėjo pradžia prasidėjo lie-
tumis, į miškus vėl leidžiama eiti, 
tačiau tam, kad būtų panaikintos 
šiųmetės sausros pasekmės ir au-
gmenija atsigautų bei atsistatytų 
vandens balansas turi lyti maždaug 
dvi savaites be perstojo kasdien. 

Vaistažolėmis prekiaujantis anykštėnas Ramūnas Daugelavičius 
sako, kad šiemet teko patirti dvi negandas – šaltą pavasarį ir 
sausringą vasaros pabaigą. 

Jono Junevičiaus nuotr. 

džiulius kiekius knygų, todėl ne-
lengva bibliotekos užduotis yra 
išsirinkti tinkamas knygas. „Sten-
giamės pirkti vertingą literatūrą, 
tačiau negalime ignoruoti ir skai-
tytojų poreikių. Komplektuodami 
knygas žvelgiame ir į skaitytoją. 
Dėkojame savivaldybei, kad ne 
tik Kultūros ministerija, bet ir ji 
prisideda prie naujų knygų įsigi-
jimo“, - sako A.Miškinienė.

Dar vienas svarbus fondų at-
sinaujinimo šaltinis – rėmėjų 
dovanojamos knygos. „Buvo lai-
kas, kai biblioteką gausindavome 
daugiausia  rėmėjų dovanojamo-
mis knygomis. Dabar pasikeitė 
situacija, žmonės dovanoja nau-
jas, vieną kartą perskaitytas kny-
gas. Nemažai knygų bibliotekai 
dovanoja vertėja Danguolė Ža-
lytė, buvęs J.Biliūno mokyklos 
direktorius Vaclovas Bražėnas“,- 
pasakoja A.Miškinienė.    

Beje, be knygų skaitymo ap-
klausoje Lietuvos gyventojai, 
kaip populiariausias poilsio for-
mas,  dar minėjo aktyvų poilsį 
gamtoje ir iškylavimą (36 proc. 
šalies gyventojų). Kiti mėgs-
tamiausi lietuvių hobiai: savęs 
tobulinimas, naminių gyvūnų 
priežiūra ir sodininkystė, darži-
ninkystė.

Moterų ir vyrų laisvalaikio po-
mėgiai išlieka tradiciniai. Vyrai 
dažniau nei moterys laisvalaikiu 

Juozas Baltušis vėl domina anykštėnus
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Lietuvoje 42 proc. gyventojų (net 56 procentai moterų) laisva-
laikį leidžia skaitydami knygas. Tai mėgstamiausias lietuvių lais-
valaikio praleidimo būdas. Tokius duomenis pateikė rinkos tyri-
mų ir konsultacijų bendrovės „TNS“ LT tyrimas. Anykščių L. ir 
S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Aušra 
Miškinienė teigia, jog anykštėnai knygai skiria tikrai nemažai 
dėmesio. Įdomu tai, kad nors politikai atėmė Garbės anykštėno 
vardą iš rašytojo Juozo Baltušio, anykštėnams tai įspūdžio nepa-
darė – jie vėl skaito jo kūrinius. 

žvejoja, medžioja (26 proc.), 
žaidžia kompiuterinius žaidimus 
(22,5 proc.), krepšinį ar futbolą 
(19 proc.), užsiima staliaus dar-
bais namuose (17 proc.). Mo-

terys, be knygų skaitymo (56 
proc.) ir sodininkystės (38 proc.), 
mėgsta siuvimą, mezgimą ir ki-
tus rankdarbius (35 proc.) bei ga-
minti valgį (33 proc.).

baliauskaitės „Silva rerum“. “Ši 
knyga – pačioje viršūnėje ir tikrai 
verta ją skaityti – visos trys dalys 
prikausto nuo pat pirmos eilu-
tės“,- pasakoja A.Miškinienė.

Bibliotekininkė pastebi, kad 
kurį laiką mažėjęs klasikinės lite-
ratūros gerbėjų būrys pamažu ple-
čiasi. „Sakykim, V.Mykolaičio-
Putino „Altorių šešėly“ vėl yra 
skaitomas, grįžta J.Baltušis. 
Pastarasis rašytojas intriguoja 
skaitytojus savo gyvenimu, o tai 
iššaukia susidomėjimą ir jo kūry-
ba“,- teigia A.Miškinienė.

Deja, gerų žinių anykštėnų 
klasikų A.Vienuolio, J.Biliūno, 
J.Tumo-Vaižganto gerbėjams 
kol kas nėra – jų kūryba nėra 
populiari. „Norėtųsi, kad tai, kas 
paprasta, būtų gražu visiems, ir 
mes to siekiame visais įmano-
mais būdais“,- sako direktoriaus 
pavaduotoja. 

Dabar leidyklos išleidžia di-

„Kaip bibliotekininkė, turė-
čiau pasakyti, kad knyga tikrai 
populiariausia, bet kaip žmogus, 
žinau, kad šiuo metu yra visokių 
kitokių laisvalaikio praleidimo 
būdų, - juokauja A.Miškinienė,- 
mes, kaip bibliotekininkai, sie-
kiame, kad knyga būtų trečias 
pagal svarbą dalykas žmogaus 
gyvenime po šeimos ir darbo“.

Pasak A.Miškinienės, anykš-
tėnai skaito labai įvairią lite-
ratūrą. „Populiariausi išlieka 
detektyvai, nuotykių literatūra. 
Moterys skaito vadinamuosius 
meilės romanus. Pastaruoju metu 
populiarėja kelionių aprašymai, 
į madą atėjo ezoterinė literatūra. 
Dalis žmonių skaito tik siaurą 
specifinę literatūrą arba „sun-
kesnę“, sakykim, japonų rašytojo 
H.Murakami knygas“,- pasakoja 
A.Miškinienė. Ji sako, jog pati 
populiariausia knyga vis dėlto 
yra lietuvių autorės Kristinos Sa-

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pa-
vaduotoja  Aušra Miškinienė sako, jog skaitytojų aiškiai padau-
gėjo bibliotekai persikrausčius į naujas patalpas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Kaip mus aptarnauja?

„Kaip mus aptarnauja?“ - tokiu 
pavadinimu buvo pavadintas straips-
nelis apie viešojo maitinimo įstaigų 
Viešintose, Troškūnuose ir Kavars-
ke tikrinimą 1975 metais. Tikrinimą 
vykdė „Komjaunimo prožektoriaus“ 
štabo reido grupė...

Iš tikrintų maitinimo įstaigų, grupė 
daugiausia priekaištų turėjo viešin-
tiškiams. Maža to – kai kurie pažei-
dimai buvo sis-
temingi, daromi 
kartas po karto, 
kurių pašalini-
mui, akivaizdu, 
buvo bandoma 
imtis viešumo: „Keisti dalykai darosi 
Viešintose. Užtenka pavartyti sanita-
rinį žurnalą ir įsitikinsi, jog valgyklos 
sanitarinė būklė kartais tikrinama net 
po du kartus į mėnesį. Aktai seka 
vienas paskui kitą. O juose kartojasi 
beveik vieni ir tie patys nurodymai 
(daržovių sandėlyje įrengti aptvarus, 
sutvarkyti kanalizaciją, sutvarkyti 
sanitarinius taškus ir pan.). Nurodo-
mi trūkumų pašalinimo terminai, po 
aktais visur Troškūnų visuomeninio 
maitinimo direktoriaus Vytauto Me-
dišausko rezoliucija su parašu: „su-
sipažinau“. Taigi kodėl direktorius 
nevykdo tų nurodymų, su kuriais yra 
gerai susipažinęs, kodėl kiekvieną 
kartą tenka daryti vienas ir tas pačias 
pastabas? Kyla klausimas – kiek lai-
ko gali būti pažeidinėjamos sanitari-
nės normos? 

Juodu ant balto patikrinimo ak-
tuose viešintiškiams buvo prime-
nama, jog neveikia mėsos plovimo 
kriauklė. Radom ją neveikiančią ir 
dabar. Kaip buvo bulvės suverstos 
į vieną krūvą, taip ir šiandien tebe-
guli, o ant jų, kaip lašėjęs, tebelaša 
pro kiauras lubas vanduo. Pasto-
vios čia bėdos ir su indų plovimu. 
Trečiojo perplovimo vanduo turėtų 
būti apie plius 70 laipsnių, dabar gi 
jis buvo vos šiltas. Nėra ko stebėtis, 
jei išplauti indai tebelieka riebaluo-
ti. Reido grupei pareikalavus, kai 
kurie indai buvo perplauti iš naujo. 
Bet kiekvieną kartą pirštu neparo-
dysi, nestovėsi šalia ir nepareika-
lausi“, - gal ir būtų galima su šyp-
sena priimti tokias mokyklinukams 
taikytas primenančias pedagogines 
priemones, jei nežinotum, kad nuo 
jų priklausė žmonių sveikata...

Tačiau, pasirodo, tikrintojai prie-
kaištų turėjo ne tik dėl sanitarinių 

SoS – atvažiuoja revizorius!
Gal ir ne revizorius, gal paprasti tikrintojai, bet patikrinimo reidai visada ir visų priimami su ne-

rimu. Ne išimtis buvo ir tarybiniais metais – tikrinimai tikrinamiems turėjo kelti ne mažesnį stresą, 
nei dabar, o gal net didesnį, juk apie aptiktas negeroves parašys „Kolektyvinis darbas“...

sąlygų, bet ir dėl visaverčio arba kaip 
galima sakyti – subalansuoto, mai-
tinimo: „Ne visai gerai Viešintose 
organizuojamas ir moksleivių maiti-
nimas. Savaitinis meniu visiškai nesu-
derintas nei su medikais, nei su sani-
tarine- epidemiologine stotimi. Jame 
nėra žuvies patiekalų, pasigendama 
varškės produktų. Kaip nekeista, bet 
iš anksto nežymimos ir patiekalų kai-
nos“, - toliau kritikavo „Komjaunimo 

prožektorius“.
Tačiau tikrin-

tojai rado ir gerų 
dalykų: „Kalbant 
apie valgykloje 
gaminamų pa-
tiekalų įvairovę, 

maloniai stebina turtingas sausio 14 
dienos (mūsų lankymosi metu) val-
gių stalas. Ypač gausus šaltų užkan-
džių pasirinkimas. Bet prisimenant 
nesenus vietos gyventojų nusiskundi-
mus dėl skurdaus asortimento, su iš-
vadomis neskubėsime. Parodys atei-
tis“, - vis tik rūsčia, nors ir su juntamu 
pakilimu, gaida baigia tikrintojai. 

Panašu, kad tikrinimuose dalyvavo 
iš tiesų idėjiniai komjaunuoliai, nes 
kai kurios jų pastabos tikrai duoda 
minčių pamąstymui: „Tiek Viešin-
tose, tiek Troškūnuose pavartėme 
lankytojų atsiliepimų knygas. Į akis 
krito tai, jog įrašai su padėkomis, su 
pagiriamaisiais žodžiais, daugumoje 
be pavardžių ir adresų arba tai neį-
skaitomai parašyta. Tačiau kritinių 
pastabų ir rašysena aiškiai įskaitoma, 
ir jų autoriai kažkodėl nebijo nuro-
dyti nei savo pavardės, nei adreso. 
Kalbant apie pagiriamųjų įrašų au-
tentiškumą, peršasi nelabai gražios 
mintys“, - panašu, kad gudraujančius 

bandė demaskuoti tikrintojai.
Geriausiai tikrintojai įvertino 

Kavarsko kavinę: „Bene geriausia 
švara ir tvarka džiugino kavinės 
bufete, kuriame šeimininkavo dar-
bo veteranė Angelė Jokubėnienė. 
Didelis konditerijos gaminių, šaltų 
užkandžių pasirinkimas, greitas ir 
malonus aptarnavimas“, - tai turbūt 
patys pozityviausi atsiliepimai iš 
viso reido. Tačiau įsijausti nereikia: 
„Bet ir Kavarske galima aptikti juo-
dų krislų, kurie yra pačių darbuotojų 
aplaidumo rezul-
tatas. Mažoka 
tvarkos buitinėse 
patalpose bei ka-
vinės personalo 
drabužių spin-
tose. Ir vandens 
nutekėjimo kra-
nai dar ne visur tinkamai sutvarkyti, 
kartojasi kai kurie patiekalai: vakar 
žirniai, šiandien žirniai...“, - pasako-
ja autorius ir priduria, kad didžiausia 
problema Kavarsko kavinėje – dėl 
vandens, o jei tiksliau – dėl jo nesta-
bilaus tiekimo. „Pagal sudarytą su-
tartį, kavinei vandenį tiekia sviesto 
gamyklos Kavarsko cechas. Taigi, 
pienininkams nederėtų ignoruoti ir 
laužyti pačių pasirašyto susitarimo. 
Metas principingai ir sąžiningai 
vykdyti savo pažadus“, - didaktiškai 
konstatavo tikrintojai.

Tikrino ir pionierius

Maitinimo įstaigų tikrinimas dau-
giau nei suprantamas esant bet kokiai 
santvarkai. Tačiau kiekviena sistema, 
jei nori būti ilgalaikė, turi rūpintis 
naujų kadrų ruošimu. Tai paaiškina 

kodėl buvo rengiami ir pionierių or-
ganizacijų tikrinimai.

„1974 metų rugpjūčio mėnesį Ar-
teke vyko VI- asis Visasąjunginis pi-
onierių sąskrydis, kuriame buvo pri-
imti naujo Visasąjunginio pionierių 
būrių maršo „Visada pasiryžęs“ eta-
po nuostatai, skirti tarybinės liaudies 
Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 
30-mečiui. Propaguodama VI- to 
Visasąjunginio pionierių sąskrydžio 
medžiagą, rajoninė pionierių taryba 
buvo paskelbusi pionierių kambarių 
apžiūrą. 

Nemažai vertingos metodinės me-
džiagos yra sukaupta Svėdasų, Vie-
šintų, Kavarsko, Anykščių J.Biliūno 
vidurinių, Kunigiškių, Aulelių, Da-
bužių aštuonmečių mokyklų pionie-
rių draugovėse. 

Šių mokyklų pavyzdžiu vertėtų pa-
sekti Burbiškio, Surdegio, Juostinin-
kų aštuonmečių mokyklų pionierių 
draugovėms, kuriose tikrinimo metu 
metodinės medžiagos visai nebuvo“, 
- smerkė už blogą darbą su jaunimu 
tikrintojai. Tačiau dar klausimas ar 
„pasmerktieji“, žvelgiant iš dabarties 
perspektyvos, negalėtų pasakyti, kad 
taip jie „griovė komunizmą iš vidaus“ 
ar „kovojo su sistema“.

Kaip turėjo atrodyti pionierių agita-
cija? – „Gerai ir skoningai sutvarky-
tos draugovės lentos J.Biliūno, Svė-
dasų, Viešintų, Kavarsko vidurinėse 
bei Andrioniškio, Aulelių, Dabužių, 
Kunigiškių aštuonmetėse mokyklo-
se. Šių mokyklų draugovių lentose 
plačiai išreklamuotas Visasąjunginis 
pionierių maršas „Visada pasiryžęs“, 
čia ryškiau atsispindi maršo maršru-

tai, kuriais sė-
kmingai žygiuo-
ja pionieriai. 

Į darbą su pi-
onieriais reikėtų 
aktyviau įtrauk-
ti šefuojančias 
organizacijas, 

komjaunuolius gamybininkus“, - ins-
truktavo rajono pionierių tarybos pir-
mininkė D.Katuokienė.

„Pionierių būriuose sustiprėjo in-
ternacionalinė veikla, pionieriai ak-
tyviau įsijungė į politines kampanijas 
taikai ginti. Jaunieji leniniečiai įsijun-
gė į Visasąjunginį piešinių konkursą 
„Sveika, pergale!“ ir respublikinį 
konkursą „Saliutas“, skirtą pergalės 
30- mečiui. <...> Neblogai draugovės 
dalyvauja ir operacijose „Milijonas – 
Tėvynei“, „Ordinas – mūsų namuo-
se“.

Nemažai metalo laužo turi surinkę 
Kavarsko, Anykščių II vidurinių bei 
Ažuožerių aštuonmetės mokyklos 
moksleiviai. Pionieriai BAM- o sta-
tybininkams mezgė kojines, pirš-
tines, rinko lietuviškas plokšteles, 
todėl su naujametiniais sveikinimais 
iškeliavo ir siuntinys su 36 poromis 

pirštinių ir 15 porų kojinių. 
Gerinant pionierių būrio ir drau-

govės veiklą, didelis vaidmuo tenka 
vyr.pionierių vadovams, klasių vado-
vams, būrių vadovams“, - naudojan-
tis apžiūra „teisingai“ komunistiškai 
jaunimą auklėjo tikrintojai.

Tačiau jei yra apžiūra – konkursas, 
tai turi būti ir jų nugalėtojai: „Suve-
dus rajoninės pionierių kambarių 
apžiūros rezultatus, pirmoji vieta 
vidurinių mokyklų tarpe pripažinta 
Anykščių J.Biliūno vidurinės moky-
klos A.Ubagevičiaus pionierių drau-
govei. Antroji vieta – Svėdasų vidu-
rinės mokyklos J.Gagarino pionierių 
draugovei ir trečioji vieta – Troškūnų 
vidurinės mokyklos A.Binkio pionie-
rių draugovei.

Aštuonmečių mokyklų tarpe pir-
mauja Dabužių aštuonmetės mo-
kyklos pionierių draugovė, antroje 
vietoje – Andrioniškio aštuonmetės 
mokyklos ir trečioje – Aulelių aštuon-
metės mokyklos pionierių draugo-
vės“, - iš esmės apie tai, kaip draugo-
vės pasidavė komunistiniam muštrui 
rašė „Kolektyviniame darbe“.

Pabaigai – reidas kelyje

Reidai keliuose – ir dabar bene 
patys populiariausi tikrinimai. Buvo 
jie ir aštuntojo dešimtmečio vidury-
je. Tačiau žinių apie juos pateikiama 
ne per daugiausiai, daug dažniau 
vairuotojai mokyti vairuoti saugiai 
ir pasakota apie nelaimėmis pasibai-
gusias automobilių avarijas. Tačiau 
vieno patikrinimo Anykščių mieste 
aprašymą vis tik užtikome: „Kartu su 
rajono vidaus reikalų skyriaus vals-
tybinės autoinspekcijos darbuotojais 
išvykome į eilinį budėjimą miesto 
gatvėse. Stebime Baranausko aikšte 
pravažiuojantį transportą. Štai, pra-
važiuoja sankryžą autobusas 33-38 
LIS. Neparodęs posūkio signalo, jis 
suka į kairę. Sustabdėme. Pasirodo, 
kad posūkio signalas neveikia. Eismo 
taisyklės draudžia naudoti transporto 
priemonę tokioje būklėje. Jei posūkių 
signalai sugedo kelyje, reikia tuoj pat 
gedimą pašalinti, o jei nepavyksta – 
grįžti į garažą, įspėjamuosius posūkio 
signalus rodant ranka. Šio autobuso 
vairuotojas to nepadarė, už ką jis 
buvo nubaustas.

Taikos gatvėje sustabdėme vaikiną 
ir merginą, einančius viduriu važiuo-
jamosios gatvės dalies ir paklausėme, 
kodėl pažeidžia eismo taisykles. Šie 
apstulbo. Girdi, mes taisyklių nepa-
žeidėme. Teko jiems priminti, kad 
važiuojamoji dalis skirta auto ir ar-
klių transportui, o ne pėstiesiems. 

Atrodo, kad čia kalbama apie 
smulkmenas. Bet dėl tokių smulkme-
nų įvyksta avarijos, nukenčia ne tik 
patys eismo taisyklių pažeidėjai, bet 
ir niekuo dėti žmonės“, - tokią trum-
pą, bet pamokančią visuomeninio 
autoinspektoriaus V.Mažvylos žinutė 
buvo publikuota laikraštyje. 

-ANyKŠTA

Aprašant pionierių organizacijų patikrinimus, akcentuota pionierių pareiga vykdant Sovietų Są-
jungos iškeltus uždavinius ir jos politiką. Pastaruoju metu pionieriškų organizacijų veikla dažnai 
lyginama su nacistinės Vokietijos hitlerjugendu. 

...„Bet kiekvieną kartą 
pirštu neparodysi, nestovėsi 
šalia ir nepareikalausi“...

...„Tačiau kritinių pasta-
bų ir rašysena aiškiai įskai-
toma, ir jų autoriai kažko-
dėl nebijo nurodyti nei savo 
pavardės, nei adreso“...

užjaučia

Žodžiai nepaguos, nenura-
mins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą. 
Dėl tėvelio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame A. GERVINSKĄ.

Kaimynai Petroniai, Kaseliai, 
Mikeškai, Zuzevičienė ir Šere-
lienė

Tariame nuoširdžius užuojau-
tos žodžius buvusiam Anykščių 
merui Alvydui GERVINSKUI, 
mirus tėveliui.

“Anykštos” redakcijos žmo-
nės

Nuoširdžiai užjaučiame Alvy-
dą GERVINSKĄ, mirus bran-
giam tėčiui. Telydi Jus paguoda 
ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Anykščių vadovų klubas
 

Sustojo plakusi širdis, sustin-
go lūpos, liko tik nenumaldomas 
skausmas, ilgesys ir neužmiršta-
mas takelis į kapus. Nuoširdžiai 
užjaučiame Audronę MAŽVY-
LIENĘ dėl brangios mamytės 
mirties.

D. Bagdonienė, R. Nemeik-
šienė, St. Grigonienė, J. Za-
barskienė, B. V. Bražiūnai, L. P. 
Ščirbinskai
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etiketas

Darbo pietų 
metu

Svarbu pasiruošimas. Turite 
žinoti, jei pietūs ar vakarienė bus 
teminė, darbdavys iš jūsų ir jūsų el-
gesio tikėsis kai kurių dalykų. Tad 
jokiu būdu nepatartina naktį prieš 
lankytis audringame vakarėlyje.

Elgesio taisyklės. Gali pasiro-
dyti, jog formalūs pietūs yra gana 
varžantis ir apribojantis dalykas, 
bet, nereikia pamiršti, jog jūs esate 
darbe, o ne draugų susibūrime. Tad 
pasitaupykite aptemptą suknelę ir 
tostus ar raginimus išgerti papras-
tam vakarėliui draugų būryje.

Aprangos kodas. Tinkamiausias 
pasirinkimas – klasikinis kostiu-
mas, klasikinė suknelė ar teisingai ir 
protingai suderinta kasdienė darbo 
apranga. Galima šiek tiek daugiau 
improvizuoti, nei būnant vien tik 
ofise. Užsidėję įdomesnės spalvos 
marškinius parodysite, jog nesate 
nuobodi tradicinė asmenybė.

Nevartokite pernelyg daug al-
koholio. Tai bene pati svarbiausia 
taisyklė – neprisigerkite. Net jei 
gėrimų pridėta daug, bet kiti geria 
nedaug, negerkite ir jūs.

Jokių šnibždėjimųsi. Tai taip pat 
labai svarbu. Kadangi tai laisvesnio 
pobūdžio pietūs, daugiau galima 
ir bendrauti. Tačiau į pokalbius 
įtraukite ir daugiau žmonių, nesiš-
nibždėkite kelių kolegų, su kuriais 
geriausiai sutariate, tarpe.

Įsijunkite. Jei neformaliems pie-
tums ar vakarienei, ar darbo vakarėliui 
yra sugalvota tema, tokia kaip rengtis 
kazino stiliaus suknelėmis, taip ir dary-
kite. Jums nebūtina tapti bendradarbių 
vakarėlio dvasia, bet reikia palaikyti 
bendrą gerą atmosferą.

Įrankiai. Pasirinkti tinkamus 
stalo įrankius ne taip sudėtinga, 
kaip gali pasirodyti. Formaliųjų 
stalo padengimo taisyklių žinoji-
mas leis jums susitelkti į pokalbį, 
o ne į įrankius. Pabaigę valgyti, 
palikite lėkštę toje pat vietoje. Ne-
nustumkite jos nuo savęs. Palikite 
šakutę ir peilį įstrižai lėkštės vie-
ną prie kito lyg jie rodytų skaičius 
10 ir 4 ant laikrodžio ciferblato. 

Valgio padavimas. Maistą vi-
suomet paduokite į dešinę. Galite 
paduoti artimiausiam kairėje sė-
dinčiam žmogui, jei esate arčiau-
siai pageidaujamo patiekalo. Taip 
pat visuomet kartu paduokite 
druską ir pipirus. Paprašykite ar-
čiausiai jūsų pageidaujamo pa-
tiekalo sėdinčio žmogaus paduo-
ti jį tada, kai jis pats jo įsidėjo. 

Valgymas. Pradėkite valgyti tik 
tuomet, kai visiems buvo patiekta. 
Duoną ir bandeles derėtų laužy-
ti mažesniais gabalėliais. Sviestą, 
paimtą iš sviesto indo, derėtų įdė-
ti į sviesto lėkštutę, ne tiesiogiai 
ant duonos. Taip pat nepamirški-
te, kad maistą reikia prinešti prie 
burnos, o ne burną prie maisto. 

Kalbėkitės. Formalūs ar ne vi-
sai formalūs pietūs jums „pateikia“ 
tik tam tikrą ribotą ratą žmonių, su 
kuriais galite bendrauti, kalbėtis. Jei 
pastebėjote, kad koks kolega jaučiasi 
vienišas, pakvieskite jį su jumis pasi-
kalbėti – tai bus priimta kaip puikus 
jūsų gestas ir uždėtas pliusas.

                               Parengė A.Š.

Seniūne, ar pažįsti šias vietas?
Kavarsko centrinės bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Algimantas Varanavičius į „Anykštos” redakciją  atnešė pluoštą nuo-

traukų, kuriose užfiksuota, jo nuomone, akis badanti netvarka Kavarske, o seniūnas Algirdas Gansiniauskas, pasak A.Varanavičiaus, 
nieko nedaro netgi gavęs pylos nuo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio. 

Gerb. Kavarsko seniūne Algirdai Gansiniauskai, ar pažįsti šiuos pastatus? Parodyk pavyzdį ir pradėk tvarkytis nuo savęs. 

Taip atrodo treniruoklių salė ir jos aplinka.

Kas nupirks ir sutvarkys šį stalinistinės statybos pastatą. Ką rodo šis gestas? Ar tokių iškabų nereikia derinti su rajono 
vyriausiąja architekte?

Nuo kada ir kodėl šv.Jono Krikštytojo šaltinis Kavarske perva-
dintas kito apaštalo šv.Jono vardu? Šis klausimas ir kultūros 
paveldo departamentui. 

Pasisemk vandens iš trykštančio šaltinio nesušlapęs kojų. 

Kas ištaisys šį projektuotojų ir statybininkų broką? Gal pasinau-
dokime pačios gamtos suteiktu amfiteatru ir sukeiskime vietomis 
žiūrovų suolus su estrada atlikėjams. 

Taip atrodo automobilių stovėjimo aikštelė Kavarske.
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įvairūs

siūlo darbą

SITUACIJA

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.

 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Renkasi rugsėjo 7-14 d. 15 val. 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 rijos

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

INFORMAcIJA apie planuojamos monomineralinio kvarcinio 
smėlio kasybos atviru kasiniu (karjeru) atrankos išvadą dėl po-
veikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Anykščių kvarcas“, 
Troškūnų g. 5, LT-29100, Anykščiai; Tel. (8381) 59352, faks. (8381) 
59491, el. p. info@akvarcas.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Anykščių monominera-
linio kvarcinio smėlio telkinio VII (1) sklypo dalies (apie 8,6 ha) eks-
ploatavimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Utenos apskr., Anykščių r., 
Anykščių sen., Šeimyniškių k., Anykščių monomineralinio kvarcinio 
smėlio telkinio VII (1) sklypo dalis.

4. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų depar-
tamento Utenos skyriaus priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei 
veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2015-09-02, Nr. 
(15.7)-A4-9673).

5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: 
AB „Anykščių kvarcas“, Troškūnų g. 5, LT-29100, Anykščiai; Tel. 
(8381) 59352, faks. (8381) 59491, el. p.: info@akvarcas.lt, per 10 
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo  9 iki 16 val.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos 
apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Utenos skyriui, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8389) 68 784, faks. 
8 706 62000, el.p. utenos.skyrius@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo 
šios informacijos paskelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais 
galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų 
departamento Utenos skyriuje, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. 
(8389) 68784, faks. 8 706 62000, el.p. utenos.skyrius@aaa.am.lt ir 
B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, 
tel. 8 686 42531, faks. (85) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios 
informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

„GRADIALI ANYKŠČIAI“ gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 

Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restorane, 
viešbučio administratorės 
(-iai),
pagalbiniai darbininkai (-ės) ir 
virėjos (-ai).
martynas.vidziunas@gradiali.com

8 618 77400

Statybos įmonei reikalingi 
darbininkai prie apdailos dar-
bų Danijoje. 

Darbas nuolatinis, atlygis 
priklauso nuo darbo rezultatų.
 Tel. 8-622 08357

Šeima išsinuomotų dviejų - tri-
jų kambarių butą Anykščiuose.

Tel. (8-655) 76135.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Skalbimo mašinų ir šaldytuvų 
remontas. Atvyksta į namus. 
Darbo laikas 9.00 - 21.00.

Tel. (8-628) 37808

Baldų gamyba ir remontas

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Spaudžia sultis. Vilniaus g. 57, 
Anykščiai. Vieno spaudimo kai-
na 2 Eur (35-40 kg vaisių).

Tel.: (8-648) 25306, 5-17-46. 

Veža siuntas, krovinius ir pake-
leivius į Airiją, Angliją. Išvažiuoja 
rugsėjo 16 d. 

Tel. (8-670) 51916.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903 .

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Dengia stogus, stato karkasi-
nius, medinius statinius, medžio 
apdailos darbai.

Tel. (8-672) 39920.

Dažo namus ir sodo namelius, 
valo krosnis ir kaminus. 

Tel. (8-675) 92410.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atlie-
kami beore Amerikos gamybos 
įranga, greitai, pigiai ir kokybiš-
kai. 

Tel. (8-679) 90305.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
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.

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

Tel. (8-647) 48473.

Mini ekskavatoriaus darbai, pa-
matų liejimas, mūrijimas iš akmenų 
bei kiti statybos darbai. 

Tel. (8-674) 53153.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Nemokamai išvalome krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
atlieka žemės kasimo, lyginimo, 
planiravimo darbus. Pajungia van-
dentiekio, kanalizacijos sistemas. 
Taiso kelius, privažiavimus.

Tel. (8-670) 12913.

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

Tel. (8-657) 66116.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

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

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos 
ir cinkuotos - alucinkio skardos, 
daro lankstinius. Parduoda gamin-
tojo kainomis.

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

 
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.

METALO GAMINIAI
Laiptai, tvoros, vartai, 

turėklai, balkonai, stogeliai.
Nestandartiniai metalo 

gaminiai, kalvystės gaminiai.
Šešuolių k., Ukmergės r. sav.

Tel. (8-611) 33984.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingos (-i) darbuotojos (-ai).

Tel. (8-616) 93759.

Reikalinga moteris darbo dieno-
mis kaime prižiūrėti senyvo am-
žiaus moterį.

Tel. (8-686) 27638.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. Po apmokymo išmoka 
darbo užmokestį iki 450 EUR. 

Tel. (8-687) 47372.

Tarptautinių krovinių pervežimo 
įmonė Panevėžyje - vairuotojui-
ekspeditoriui (Lietuva-Vokietija-
Lietuva). Reikalavimai: CE kate-
gorija, patirtis tarptautinių perveži-
mų srityje. 

Tel.: (8-656) 80369, 
(8-656) 31871.

Įmonei reikalingi staliai-dailidės ir 
pagalbiniai darbininkai.

Tel. (8-640) 31320, 
(8-614) 02920. 

ieško darbo
Vyras su žmona ieško darbo. 

Gali dirbti statybų srityje, pas ūki-
ninkus. Turi savo transportą.

Tel. (8-648) 99005.

Santechnikas, atliekantis visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-606) 04167.

AB „Balticsofa“, minkštų bal-
dų gamintoja, darbui Anykščių 
filialui ieško:

Stalių• 
Surinkėjų - pakuotojų• 
Siuvėjų• 

Visos socialinės garantijos. 
Laiku mokamas nuo darbo rezul-
tatų priklausantis atlyginimas.  

Telefonas pasiteirauti: 
(8-682) 13274.

AB „Balticsofa“ darbui 
Anykščiuose ieško 

sandėlininko:
Darbo pobūdis: Žaliavų ir ga-

tavos produkcijos sandėlio prie-
žiūra. 

Reikalavimai: Kompiuterinis 
raštingumas. Atsakingumas. 
Kruopštumas. Geri organizavimo 
ir planavimo įgūdžiai. Patirtis san-
dėliavimo srityje būtų privalumas.

Siūlome: Visas socialines 
garantijas. Laiku mokamą atly-
ginimą.

Telefonas pasiteirauti: 
(8-682) 13274. 

CV siųsti adresu: 
info@balticsofa.com

UAB “CESTA” firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose, reikalinga par-
davėja-kasininkė. Pageidautina, 
turinti darbo patirties prekybos sri-
tyje. Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

(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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perkame grikius 
(340 Eur/t plius PVM). 

Didesnį kiekį galime paimti (virš 15 t). 
Tel.: 8-611-44130.

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

PARDUoDAME STATYBINĘ 

MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 

Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

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

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite.

Tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

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

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Nuolat - VAZ (“Žigulius”) 2103-2107, 
Nivas bei jų dalis. Gali būti nevažiuo-
jantys.

Tel. (8-646) 04331.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Vikšrinio traktoriaus DT-75, T-150 
arba T-150 ratinio rusiškus hidrofi-
kuotus plūgus ar jų dalis.

Tel. (8-681) 68975.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

„Bartynco“ visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Obuolių supirkimas. Didesnį kiekį 
gali paimti iš namų. Adresas: Kalno 4, 
Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323. 

Tauriojo Elnio medžioklę.
Tel. (8-675) 86050.

AB “Ažuožerių sodai” 
vaisių sandėlyje Šeimyniškių k. nuo 

rugsėjo 7 d. neribotais kiekiais 

pirks obuolius. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-381) 4-47-33, 
(8-612) 87940.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-676) 32443.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
geras privažiavimas, būtinas kapi-
talinis namo remontas. Kaina 13 
800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Pusę namo Viešintų miestelyje. 
Reikia remonto. Sklypas 12 a., 
yra ūkinis pastatas, šulinys. Kaina 
4000 Eur. 

Tel. (8-611) 38043.

Renovuotame name Ramybės 
mikrorajone 1 k. butą, bendras 
plotas 28,30 kv.m. Kaina 8 600 
Eur.

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

Žemės sklypą “Liudiškių” s/b. Yra 
vanduo, geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

“Elmos” sodų bendrijoje - sodo 
sklypą. Netoli Šventosios upės, 
yra elektra, tvenkinys.

Tel. (8-686) 48172.

Kuras

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldy-
tas. Atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

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.

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, 
durpių briketus nuo 90 Eur, pjuve-
nų briketus nuo 130 Eur. Sveria. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

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

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Gyvuliai

8 pieninių karvių bandą. Kaina 
700 Eur už vnt., galima derėtis. 
Galima pirkti ir po vieną.

Tel.: (8-381) 7-89-41, 
(8-683) 26593.

Paršelius.
Tel. (8-683) 39440.

Kita

Šiltnamiai įvairių dydžių: arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

www.siltnamis.info, www.meta-
lika.lt, Nemuno g. 51, Panevėžys, 
tel.: (8-45) 42-91-08, (8-656) 69123, 
(8-655) 05745.

230V/400V malūnus, traišky-
tuvus, granuliatorius, separato-
rius, motoblokus – šienapjoves, 
sulčiaspaudes, aliejaus presus, 
rankinius kultivatorius. AKCIJOS. 
Atveža! Ieško partnerių. 

Tel. (8-643) 85888.
www.VisiMalunai.lt

Naują fekalinį elektrinį siurblį ka-
nalizacijos srutoms pumpuoti (54 
Eur) ir siurblinę 50 m ilgio žarną 
(25 Eur).

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

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 6 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turėsi-
me gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausi-
me kiaušiniais (kaina - 30 vnt./2,50Eur.) 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. 
turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Laurynas, Erdenis, Dingailė, 
Justina, Stanislava, Stasė.

šiandien

rugsėjo 6 d.

rugsėjo 7 d.

rugsėjo 5-7 d. delčia.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

Klodoaldas, Pulcherija, 
Regina, Bartas, Bartė, Palmira, 
Klodas.

oras

+18

+11

iš arTi

Amiliutė siuva švarką

„Rytas neeilinis, su lietumi, ku-
rio per rugsėjo pirmąją daug metų 
nebuvo“, -  pastebėjo laikinai pro-
gimnazijos direktorę pavaduojan-
tis Egidijus Šilaika ir, pasidžiau-
gęs į progimnaziją atėjusiu dideliu 
pirmokų būrių, juos ir visą moky-
klos bendruomenę sveikino lin-
kėdamas, kad mokykla vaikams 
taptų antraisiais namais.

E.Šilaika pasidžiaugė, kad 
mokslo metus progimnazija pa-
sitinka atjaunėjusi, sutvarkyta 
sporto sale, kabinetais, o šalia 
mokyklos stovi naujutėlaitis mo-
kyklinis 19 vietų autobusiukas, 

Į progimnaziją atėjo 65 pirmokėliai Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Antano Vienuolio progimnazijos bendruomenė, nepaisydama 
krapnoti pradėjusio lietaus, rugsėjo 1-ąją šventė kiemelyje. Šiais 
mokslo metais progimnazija išleis 2 aštuntokų klases, o atėjo 3 
klasės pirmokų. 

kuriuo vaikai galės ir į ekskursijas 
važiuoti. Iki šio rugsėjo mokykla 
turėjo tik seną partnerių iš Norve-
gijos dovanotą autobusiuką.  

„Sveiki, sugrįžę į mokyklą“, - 
mokyklos bendruomenę sveikino 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė, prieš 14 
metų šią mokyklą baigusi Veneta 
Veršulytė ir linkėjo nepamiršti, 
kad visi suaugę kažkada buvo vai-
kai. 

Vaikus ir į progimnaziją ir juos 
atlydėjusius tėvus, mokytojus 
sveikino mokyklos bendruomenės 
pirmininkas Kazimieras Šapoka. 

Antano Vienuolio progimnazijoje daugiausia dėmesio sulaukė pirmokai. 

Šio autobusiuko rakteliai prieš rugsėjo pirmąją progimnazijai 
buvo įteikti Vilniuje, prie Prezidentūros.  

Autoriaus nuotr. 

Amiliutė daro darbą,
Amiliutė siuva švarka -
Čia gėlytė, ten siūlė,
Prakaituoju kaip kvailė.
 

O kur sagos,
Kur rankovės
Pavargau jau
Nuo tikrovės.

Viską padaryt galiu
Su kreida ir siūleliu.
Kad tik modelis madingas
Ir jo vaizdas išganingas.

Jau sudėjau krūvą eurų
O kišenėse dar kiaura
Bet gyvuoja visados
Ši industija mados.


