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Padegėjai siautė per „kruvinojo 
mėnulio“ užtemimą Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Panašu, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykęs retas as-
tronominis reiškinys – „kruvinasis mėnulis“ ir jo užtemimas, kaž-
kam „kirto per smegenis“. Ugniagesiai pranešė apie 270 vienetų 
sudegintų šiaudų rulonų. Paaiškėjo, kad tai dar ne viskas.

270 šiaudų rulonų sudegė Anykš-
čių seniūnijoje ties Vaješių kaimu. 
Lauke sukrautų rulonų gaisro niekas 
nepastebėjo ar bent jau apie jį ugnia-
gesiams nepranešė. 

Tačiau ugniagesiai tą pačią naktį 
vyko į maždaug už trijų kilometrų 
kilusį gaisrą. Ties Elmininkų kaimu 
degė apie 130 į stirtą sukrautų šiau-
dų rulonų. Tiek viena, tiek kita šiau-
dų stirtos priklausė „Elmos“ žemės 
ūkio bendrovei. Apie šį gaisrą, pasak 
ugniagesių, pranešęs žmogus net ne-
matė, kas dega, tik pravažiuodamas 
iš toli pastebėjo ugnies pašvaistę.

Kaip „Anykštai“ sakė ŽŪB 
„Elma“ direktorius Vytautas Sriu-
bas, rulonų padegimai bendrovei – 
ne naujiena: „Bent 20 metų tęsiasi 
padegimai. Tendencija, kad dega sa-
vaitgalį ir per pilnatį. Todėl rulonus 
stengiamės krauti į mažesnes krū-
vas, o vėliau juos susivežam į klo-
jimą“, - kalbėjo bendrovės vadovas, 

kuris teigė, kad dažnai nuo padegėjų 
kenčianti bendrovė pasiruošia apie 4 
000 rulonų per metus.

V. Sriubas teigė nemanantis, kad 
padegėjai dėl kokių nors pykčių nu-
sitaikę į jų bendrovę, nes prieš keletą 
metų degė ir privataus žmogaus ūki-
nis pastatas. Juo labiau, kad į akis 
krinta tai, jog rulonai dega Elminin-
kų, Vosgėlių ir Vaješių apylinkėse. 
Tokių atvejų, kai padegami rulonai 
ne vienoje vietoje, kaip per vadina-
mąjį „kruvinojo mėnulio užtemimą“ 
buvo, bet ne dažnai. Beveik visada 
rulonai dega vienoje vietoje. Pernai, 
kai bendrovės šiaudai buvo sukrauti 
kitur, jų niekas nedegino.

Žemdirbiai kreipėsi į policiją, 
gaisro nuostolius įvertino 870 eurų.

„Nieko niekada nepavyko nu-
statyti. Bet technologijos tobulėja, 
gal ateis laikas, kai padegėjai prieis 
liepto galą“, - „Anykštai“ sakė ŽŪB 
„Elma“ direktorius.

FESTIVALIS. Spalio 2-4 d. 
Anykščių koplyčioje - Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus 
g. 36) vyksta geriausių dokumen-
tinių filmų festivalis EDOX. Visi     
seansai nemokami!

Atminimui. Vakar Seimo Par-
lamento galerijoje vyko šachmatų 
turnyras, skirtas šių metų vasarą 
tragiškai žuvusio IX ir X Seimų 
nario, anykštėno Vytauto Galvono              
atminimui.

Gimė. Rugsėjo mėnesį užregis-
truota 18 gimusių kūdikių, iš jų 8 
berniukai ir 10 mergaičių. 13 vaikų 
gimė Lietuvoje ir 5 užsienio vals-
tybėse (4 Jungtinėje Karalystėje ir 
1 Šveicarijoje). Iš visų registruotų 
vaikų 9 gimė susituokusiems tėvams 
ir 9 pripažinta tėvystė. Jauniausia 
mama pagimdė būdama 20 metų, 
o jauniausiam tėčiui buvo 19 metų. 
Vyriausia mama buvo 38 metų ir vy-
riausias tėvas – 49 metų. 

Mirė. Rugsėjo mėnesį rajone mirė 
34 žmonės - 18 vyrų ir 16 moterų. 
Jauniausias vyras ir jauniausia mo-
teris mirė turėdami po 27 metus. 
Vyriausias vyras mirė sulaukęs 96 
metų, o vyriausia moteris – 94. Mi-
rusių vyrų amžiaus vidurkis – 69,6 
metai, moterų – 72,6. 

Neaišku. Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų partija sprendimo dėl kan-
didato į Seimą Anykščių-Kupiškio 
apygardoje dar nėra priėmusi. Rea-
liausiu šios partijos kandidatu laiko-
mas, dviejų kadencijų Seimo narys 
Antanas Baura apie savo galimybes 
kandidatuoti dar nėra linkęs kalbėti. 
Pasak politiko sprendimas bus tik 
prieš Naujuosius metus.

Šventėje. Pirmadienio vakarą 
LKL prezidentui Remigijaus Mila-
šiaus viešbutyje ant Ungurio ežero 
kranto vyko 23-ojo LKL sezono 
atidarymas. Jame buvo ir anykštėnai 
- buvęs krepšininkas, Seimo narys 
Sergejus Jovaiša bei buvęs Anykščių 
meras, verslininkas, krepšinio vady-
bininkas Darius Gudelis. 

Nuotrauka. Fotografijų laidotu-
vėms skenavimas, retušavimas ir 
didinimas iki A4 formato (su rėme-
liais) 10,10 EUR/34,87 Lt.

Bendradarbia-
vimas

Neatsistebiu, kaip skiriasi 
kartos. Anksčiau viskas buvo 
tvirčiau, patvariau, iš geležies 
daugiausiai, o dabar.... Štai 
mūsiškė karta, pavyzdžiui, 
Kalašnikovo automatą AK-47 
užsimerkusi gali išrinkti ir su-
rinkti, bet kai reikia atidaryti 
mobilųjį telefoną, eina pas 
savo vaikus.  

Gražu, mums padeda, gal 
ir mūsų žinių kada nors prisi-
reiks. 

Linas BITVINSKAS

ŽŪB „Elma“ direktorius Vytautas Sriubas teigė nemanantis, jog 
padegimai - kerštas už ką nors bendrovei.

Lajų take ir rudenį klega 
turistai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Didžioji Lajų tako apgultis atslūgo, tačiau šis Anykščių regioninio parko pastatytas objektas ir 
rudenį yra akivaizdžiai pagrindinis turistų traukos centras Anykščiuose. 

Antradienį prieš 12 valandą Lajų tako aikštelėje stovėjo keli autobusai, keliolika lengvųjų au-
tomobilių, veikė kelios prekyvietės. Vaikai, regis, mieliausiai pirko cukraus vatą. Visos didžiosios 
lankytojų grupės – lietuviai, dauguma jų jaunimas: vyresniųjų klasių mokiniai arba studentai.

Lajų takas ir rudenį lieka esminiu turistų traukos objektu Anykščiuose.
Autoriaus nuotr.

Prie „Anykštos“ komandos jungiasi 
žurnalistas Robertas Aleksiejūnas

„Nykščių“ radijo „balsas“ 
Robertas Aleksiejūnas prade-
da dirbti „Anykštoje“.

Anykščiai 
pretenduoja 
tapti 
Europos 
kultūros sostine 

Dėl moterų smurto vis dažniau 
skundžiasi vyrai

Angelų sargų šventės proga 
į klausimus apie Anykščių po-
licijos aktualijas paprašėme 
atsakyti komisariato vyresnįjį 
specialistą Petrą Pumputį. 



 

KONKREČIAI 2015 m. spalio 3 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vogė I. 2015-09-28 apie 8 va-

landą pastebėta, kad įsibrauta į 
namus, esančius Svėdasų seniū-
nijoje, ir pagrobti įvairūs daik-
tai bei pinigai. Nuostolis – 641 
euras.

Vogė II. 2015-09-29 apie 1 
valandą 45 minutės pastebė-
ta, kad iš namo kiemo, esančio 
Kavarsko seniūnijoje, pavogtas 
trimeris ir vaikiškas motociklas. 
Nuostolis – 150 eurų.

Smurtavo. 2015-09-28 apie 
22 valandą namuose, esančiuose 
Anykščiuose, Janydžių gatvėje, 
38-erių vyras smurtavo prieš 
savo sūnų, gimusį 1998 m.

Prieš 13 metų savo žurnalistinę 
karjerą pradėjęs Anykščių krašto 
laikraštyje „Šilelis“, paskutinius 
septynerius metus R.Aleksiejūnas 
dirbo naujienų portalo Nyksciai.lt 
redaktoriumi bei vedė radijo sto-
ties „Nykščiai“ laidas.

2008 metais R.Aleksiejūnas 
baigė Lietuvos žurnalistikos cen-

Prie „Anykštos“ komandos jungiasi 
žurnalistas Robertas Aleksiejūnas
UAB „Anykštos redakcija“ stiprina savo pozicijas internete. 

Jau kitą savaitę regioninio naujienų portalo anyksta.lt redakto-
riumi pradės dirbti žurnalistas Robertas Aleksiejūnas.

tro rengiamas profesines studijas, 
bendradarbiavo su laikraščių „Ūki-
ninko patarėjas“ bei „Utenos aps-
krities žinios“ redakcijomis.

Po to, kai vasarą naujienų por-
tale anyksta.lt pasirodė žinia, kad 
R.Aleksiejūnas traukiasi iš „Nykš-
čių“, komentatoriai neatmetė, kad 
taip galėjo nutikti ir dėl to, kad žur-

„Nykščių“ radijo „balsas“ 
Robertas Aleksiejūnas pra-
deda dirbti „Anykštoje“.

Kaip praneša ugniagesiai gel-
bėtojai, atvykus į įvykio vietą, 
apleistas nenaudojamas medinis 
pastatas degė atvira liepsna. 

Aplinkiniai žmonės kalbėjo, kad 

Pastate ieškojo kūno

nalistas tiesiog atsisakė „šlovinti“ 
naujai išrinktąją rajono valdžią.

„Kalbėti apie buvusią savo darbo-
vietę galbūt nebūtų visai etiška, ta-
čiau turiu pastebėti, kad „Anykštos“ 
skaitytojai įžvalgumo nestokoja...

Be to, reikėtų pridurti, kad žur-
nalistui svarbi ne tik saviraiškos 
laisvė, bet ir galimybė už kažką 
nusipirkti naujų batų porą“,- apie 
savo motyvus prisijungti prie 
„Anykštos“ profesionalų koman-
dos kalbėjo R.Aleksiejūnas.

Anykščių ugniagesiai gelbėtojai ketvirtadienio vakare gesino 
gaisrą Naujuosiuose Elmininkuose. Ugniagesiai ne tik gesino pas-
tatą, bet ir ieškojo žmogaus kūno.

pastate galėjo būti žmogus, todėl 
apgesinę liepsną, ugniagesiai ieš-
kojo galimai viduje buvusio žmo-
gaus kūno, tačiau nieko nerado.

Vėliau ugniagesiai gelbėtojai 

dar kartą ieškojo kūno atkasinė-
dami sukritusias pastato perdengi-
mo konstrukcijas, šiaudus ir kitus 
daiktus, tačiau jokio kūno nerado.

Gesinant ugnį pravertė įrengtas 
hidrantas - vanduo į gaisravietę 
buvo vežiojamas iš šio įrenginio, 
esančio už 230 metrų nuo gaisra-
vietės.

Gesinant gaisrą sugedo Debei-
kių ugniagesių komandos gaisri-
nis automobilis ir buvo išsiųstas 

remontuoti. 
Ugniagesiai tiria gaisro prie-

žastis. Penktadienį ryte jos 
dar nebuvo nustatytos, tačiau 
kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
ugniagesių gelbėtojų viršininkas 
Saulius Slavinskas, labiausiai 
tikėtina, kad gaisras kilo dėl ne-
atsargaus elgesio su ugnimi. Ty-
činio padegimo versija mažiau 
tikėtina.

-ANYKŠTA

„Vienaskaitoje“ žaidžia trys 
J.Biliūno gimnazijos abiturientės ir 

Vyksta „protmūšiai”
Antradienį Anykščių bibliotekoje vykusį antrąjį „Auksinio pro-

to“ turnyrą laimėjo „Vienaskaita“, o antrąją vietą užėmė „Nikė“. 
Šios komandos buvo pernykščio žaidimo nugalėtojos – „Nikė“ 
pernai užėmė pirmąją vietą, o „Vienaskaita“ liko antra. Pirmojo, 
prieš savaitę vykusio šio sezono turnyro nugalėtojai „Atsilošk Jus-
teli!“ šį antradienį buvo penkti - šioje komandoje žaidžia vaikinai iš 
J.Biliūno gimnazijos bei istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė.

du „Anykštos“ žurnalistai, „Nikėje“ 
- Anykščių liberalų komanda. An-

trajame šio sezono turnyre varžėsi 
aštuonios komandos. Šį rudenį „pro-
tmūšiai” tęsis ilgai, bus surengta net 
12 turnyrų. Kiekviename turnyre yra 
po penkis klausimų blokus. Visi klau-
simų blokai yra teminiai, temos visa-
da skirtingos. Ir prasidėjus turnyrui 
dar gali registruotis naujos koman-
dos. Jose gali būti iki 9 narių.

„Auksinis protas“, kuris tuo pat 
metu žaidžiamas įvairiuose Lietuvos 
miestuose, yra televizininkų Andriaus 
Tapino ir Arūno Valinsko projektas. 
Skirtinguose miestuose žaidžiančios 

komandos gauna lygiai tokius pačius 
klausimus, skaičiuojama ir bendra 
Lietuvos turnyrinė lentelė. Tiksliau 
dvi lentelės – vienai grupei priskirti 
didieji miestai, kitai – regionai. Regi-
onų turnyre po dviejų žaidimų „Vie-
naskaita“ su 106 taškais užima 11-ąją 
vietą, o „Nike“ (101 taškas) yra 14-
ieji. Pirmauja didmeistrišką rezultatą 
– 166 taškus – surinkusi kuršėniškių 
komanda „Iš kišenės“. 

Trečias turnyras vyks ateinantį an-
tradienį, 19 valandą. 

-ANYKŠTA

Anykščiuose rugsėjo 27 - spalio 
3 dienomis scenarijaus autoriai ir 
režisieriai iš Lietuvos, D. Britani-
jos, Vokietijos, Danijos, Suomijos, 
Airijos, Lenkijos ir kitų valstybių 
dalyvauja tarptautinių trumpame-
tražių filmų scenarijų rašymo dirb-
tuvėse „Per trumpas, kad mirtų“. 
Reikia paminėti, kad iš 11 dalyvių 
tik du scenaristai yra lietuviai. Į 
kūrybines dirbtuves Anykščiuose 

Anykščiuose – kino režisieriai 
kuria scenarijus 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščiai trumpam tapo kino Meka. Iš vienuolikos Europos 
valstybių susirinkę režisieriai čia kuria scenarijus, vaikšto Anykš-
čių gatvėmis ir stebisi kultūros įstaigų, tenkančių tokiam mažam 
miestukui, gausa.

atvyko ne tik talentingi Europos 
kūrėjai, bet ir išskirtinį pasaulinį 
pripažinimą pelnę dėstytojai. Kū-
rybinį procesą kuruos britė Ange-
li Macfarlane, prie dirbtuvių taip 
pat prisijungė vienas iš labiausiai 
gerbiamų Lenkijos scenaristų, Eu-
ropos filmų akademijos narys Ma-
ciejus Karpinskis. 

Šį renginį organizuoja kino dra-
maturgijos srityje dirbanti kompani-

ja „In_Script“, kuri šiemet dalyvius 
nusprendė atvežti į Anykščius. To-
kios kūrybinės dirbtuvės Lietuvoje 
vyksta jau trečius metus. Renginio 
organizatoriai Lukas Trimonis ir 
scenaristė bei režisierė Eglė Vertely-
tė teigė, jog vienas iš dirbtuvių „Per 
trumpas, kad mirtų“ tikslų – skatinti 
regioninės kultūros vystymąsi ir 
supažindinti mažesnius miestus su 
lietuviška kino produkcija. Todėl 
anykštėnams Anykščių kultūros 
centre buvo surengta nemokama 
apdovanojimus tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje pelniusių Lietuvos trum-
pametražių filmų peržiūra, suteikta 

galimybė pabendrauti su jų kūrė-
jais. Pasižiūrėti trumpametražių 
filmų susirinko maždaug pusė Kul-
tūros centro salės. „Džiaugiamės, 
kad šiemet kino kūrėjai galės atrasti 
nepaprastą Anykščių grožį. Galbūt 
tokia ypatinga lietuviška aplinka 
Europos menininkus dar labiau 
įkvėps čia sukurti pačią geriausią 
istoriją“, – sakė Lukas Trimonis ir 
Eglė Vertelytė.

Toliau visas dirbtuvių veiks-
mas vyksta „viduje“ – scenaristai 
dirba grupėse, dirbtuvės vyksta 
labai intensyviai, scenaristai nela-
bai turi laiko blaškytis po miestą, 
nes darbas dažnai užsitęsia iki vė-
lumos. Svečiai gyvena „Nykščio 
namuose“, o dirba Anykščių menų 
inkubatoriuje, maitinasi įvairiose 
Anykščių kavinėse.

Maras. Šią savaitę nustatyti du af-
rikinio kiaulių maro (AKM) atvejai 
laukinėje faunoje. Liga diagnozuota 
Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos 
Čelkių miške ir Jonavos rajono Žei-
mių seniūnijos Barsukynės miške su-
medžiotiems šernams.

Patarėjas. Seimo Pirmininkės Lo-
retos Graužinienės vyresniojo patarėjo 
ryšiams su visuomene pareigas pra-
deda eiti Rosvaldas Gorbačiovas. Jis 
šiose pareigose pakeitė Dalią Valen-
tienę, kuri paliko Seimo Pirmininkės 
atstovės spaudai pareigas. Pastaraisiais 
metais R. Gorbačiovas dirbo finansų 
ministro Rimanto Šadžiaus patarėju.

Pasekmės. Kaune darbą pradėjo 
Baltijos Asamblėjos (BA) Ekonomi-
kos, energetikos ir inovacijų bei Gam-
tos išteklių ir aplinkosaugos komitetai. 
BA Ekonomikos, energetikos ir ino-
vacijų komiteto pirmininkas Bronius 
Pauža apžvelgė Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos ūkio padėtį po ES sankcijų 
Rusijai įvedimo bei atitinkamo Rusi-
jos atsako ir pabrėžė, kad ne visos ES 
šalys nukentėjo vienodai. Jis taip pat 
kalbėjo apie būtinybę bendradarbiau-
ti ir ieškoti naujų rinkų, technologijų, 
nes, tikėtina, kad susiklosčiusi situaci-
ja greitai nepasikeis.

Auditas. Valstybės kontrolė baigė 
60-ties savivaldybių valstybinį auditą. 
Valstybės kontrolės auditoriai nusta-
tė sisteminių problemų savivaldybių 
biudžetų planavimo ir paskirstymo, 
skolinimosi, mokinių nemokamo mai-
tinimo organizavimo, civilinės saugos 
užtikrinimo, kelių ir gatvių priežiūros, 
savivaldybių vidaus sandorių bei fi-
nansinių ataskaitų parengimo srityse.

Vizitas. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė kitą savaitę, antradienį, 
vyksta oficialaus vizito į Šveica-
riją šios šalies Prezidentės Simo-
netos Somarugos kvietimu. Šalių 
vadovės aptars saugumo situaciją 
Europoje, pabėgėlių krizės spren-
dimo būdus, galimybes plėtoti 
Lietuvos ir Šveicarijos ekonomi-
nius ir verslo santykius, stiprinti 
bendradarbiavimą mokslo ir ino-
vacijų srityje.

Gyvūnai. Ketvirtadienį Vyriausy-
bės rūmuose į susitikimą su Ministru 
Pirmininku Algirdu Butkevičiumi rin-
kosi gyvūnų gerove ir apsauga besirū-
pinantys nevyriausybinių organizacijų 
atstovai bei jų augintiniai. Susitikime 
kalbėta, kad gyvūnų apsaugos klausi-
mai vis labiau kelia nerimą, todėl būti-
na nedelsiant imtis priemonių, užtikri-
nančių deramą augintinių priežiūrą.

Kreditai. Seimas po svarstymo 
pritarė Vartojimo kredito įstatymo pa-
taisoms, kuriomis siūloma reguliuoti 
vartojimo kredito rinką. Pagal naujas 
nuostatas, būtų draudžiama skleisti 
vartojimo kredito reklamą renginiuose 
ir jų reklamoje, skirtuose asmenims, 
jaunesniems kaip 18 metų, taip pat 
ugdymo įstaigose, kuriose ugdomi 
jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Vadovėliai. Buvusi sovietinė respu-
blika Kazachstanas atšaukė mokykli-
nius vadovėlius, kai Ukraina pareiškė 
griežtą protestą dėl juose pavaizduotų 
Krymo įvykių. Šiuose vadovėliuose 
teigiama, kad Krymas po 2014 metų 
referendumo tapo Rusijos dalimi. Ta-
čiau tekste neužsimenama, kad tai pri-
pažino vos kelios šalys ir kad daugelis 
valstybių kaltina Rusiją aneksavus 
Ukrainai priklausantį pusiasalį. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino Linas BITVINSKAS

Kokios 
laukiate 
žiemos?

(Atkelta iš 1 p.)

Alvydas DIEČKUS, anykštė-
nas:

- Apie orus sprendžiu pagal 
rugsėjo 29 dieną būnančią vėjo 
kryptį. Šiemet pūtė šiaurys, todėl 
spėčiau, kad gruodžio ir sausio 
mėnesį šalčio bus, bet be sniego, 
o vasario mėnesį gali būti nema-
žai sniego, galim sulaukti ir pūgų. 
Kartais mano spėjimai pasitvirti-
na. O ruduo šiemet gražus, gamta 
atiduoda šilumą už šaltą pavasarį, 
medžiai irgi dar vegetuoja, pana-
šu, jog ir spalio mėnuo bus šiltas. 
Nors medžius galėjo paveikti ir 
sausra, jie dabar gavo lietaus, su-
žaliavo. 

Leonas ALESIONKA, pane-
vėžietis:

- Žiemos nelaukiu jokios. Me-
džiotojai sprendžia taip – jeigu 
nušauni šernioką, reikia žiūrėti į 
jo kasą. Jeigu kasa lygi, vadina-
si, ir žiema tokia pat bus – lygi, 
švelni. Taip pat maždaug tokiu 
metu nušovus šerną matosi, kiek 
jis prikaupęs riebalų, nes tikima, 
kad gyvūnai jaučia, jog bus šalta 
žiema. Kuo ji šaltesnė, tuo dau-
giau riebalų prikaupia, bet žinot, 
tokie spėjimai – šakėm ant van-
dens rašyti. 

Kristina KIAUŠAITĖ, anykš-
tėnė:

- Aš jau visą mėnesį pažįsta-
miems sakau, kad šiemet bus 
labai labai šalta žiema. Kodėl? 
Todėl, kad kaip nė vienais metais 
aš prisipirkau šiltų megztinių ir 
priviriau gausybę uogienių. Vadi-
nasi, bus labai šalta. 

20 pretendentų

Iki šiol kasmet Europos sąjungos 
komisija skelbdavo po vieną Europos 
kultūros sostinę. Ja 2009 metais buvo 
tapęs vienintelis Lietuvos miestas – 
Vilnius. Tačiau ES nuo šiol keičia tai-
sykles – nuo 2018 iki 2033 metų bus 
skelbiamos net dvi Europos kultūros 
sostinės vienais metais. Bus renkami 
skirtingų šalių miestai.

„2022-aisiais 
Europos kultūros 
sostinėmis bus 
skelbiamas vienas 
Lietuvos ir vienas 
Liuksemburgo 
miestas. Preten-
duoti į Europos 
kultūros sostinės vardą nusprendėme 
ir mes“, – pasakojo S. Obelevičius. 

Praėjusią savaitę Kultūros minis-
terijoje vyko pirmasis suvažiavimas, 
kur susirinko 20 savivaldybių, pano-
rusių pretenduoti į Europos kultūros 
sostinės vardą. „Pagal delegacijas, 
mačiau, kad rimtai konkuruoti dėl šio 
vardo pasiryžusios Kauno, Klaipėdos, 
Plungės, Anykščių ir dar viena kita 
savivaldybės. Todėl mums laimėti 

Anykščiai pretenduoja tapti 
Europos kultūros sostine 
Vos prieš trejus metus Anykščiai didžiavosi tapę Lietuvos kul-

tūros sostine. Šiais metais užsimota daugiau – tapti Europos kul-
tūros sostine 2022 metais. Apie galimybes išgarsėti visoje Europo-
je „Anykštai“ pasakojo rajono vicemeras Sigutis Obelevičius.

šansų, manau, yra“, – sakė S. Obe-
levičius. Vilnius atrankoje nusprendė 
nedalyvauti.

Projektui parašyti – vos daugiau 
nei pusmetis

Norint tapti Europos kultūros sosti-
ne 2022 metais, per labai trumpą laiką 
reikia nuveikti labai daug. „Iki 2016 
metų gegužės 24-osios savivaldybės 

turi pateikti savo 
projektus. Atran-
kos ir stebėsenos 
procedūrą vyk-
dys 10 ekspertų: 
2 iš Kultūros 
ministerijos, 8 
iš Europos są-

jungos komisijos. Ši komisija atrinks 
kelių savivaldybių, kurios toliau daly-
vaus konkurse, projektus“, – apie tai, 
ko reikia norint tapti Europos kultū-
ros sostine, pasakojo vicemeras.

Reikalavimų, pasak S. Obelevi-
čiaus, yra daug ir sudėtingų. Blogiau-
sia tai, kad yra duota labai mažai laiko 
parengti paraišką. „Paraiška turi būti 
iki 80 lapų apimties. Reikalavimai, 
konkursas ir konkurencija yra labai 

sunkūs, bet Anykščiai turi kelias sti-
prybes. Viena jų – Pasaulio anykštė-
nų bendrija, kuri leidžia konkuruoti 
ir tapti Europos kultūros sostine“, – 
mano S. Obelevičius. 

Miesto dydis nesvarbus

Pasak vicemero, yra visai nesvar-
bu, kad mūsų miestelis – nedidelis, 
nes Europos kultūros sostinėmis yra 
buvę Arfos miestelis Kipre, Pilze-
nas Čekijoje ir panašūs miesteliai. 
„Svarbiausia yra gera programa, o ne 
miesto dydis. Kai komisija išnagrinės 
pateiktas programas, sudarys trum-
pąjį sąrašą. Tuomet savivaldybėms 
pateiks rekomendacijas, ką dar reikia 
padaryti. Ekspertai atvyks į atrinktas 
savivaldybes, vertins situaciją – ar 
tinkama infrastruktūra, ar žmonės 
pasiruošę. Tuomet 2017 metais bus 
paskelbtas Lietuvos miestas Euro-
pos kultūros sostinė 2022“, – sakė S. 
Obelevičius. 

Negana to, iki 2022-ųjų dar bus 
vykdoma stebėsena ir kontrolė, jei 
viskas atitiks reikalavimus, tuomet 
savivaldybė gaus 1,5 mln. eurų dova-
ną kultūros renginiams.

Galimybės laimėti – realios 

„Kultūros ministras pabrėžė, kad 
net nelaimėjusios savivaldybės jau 
laimės, nes įdirbis ruošiantis Europos 
kultūros sostinei, niekur neprapuls. 
Galų gale, projektas – ilgalaikis, jis 
tęsis ir iki 2022 metų, ir po“, – dėstė 
vicemeras.

Paklaustas, ar toks didelis projektas 
yra realus tokiam nedideliam mieste-
liui, S. Obelevičius sakė: „Manau, 
kad realus, nes Anykščiai turi patir-
ties kultūros srityje ir dar yra daug 
galimybių plėstis, pritraukti pasaulio 
anykštėnų, žmonių, kuriems tiesiog 
patinka Anykščiai“. 

Pasak vicemero, toks projektas 
Anykščiams atneštų tik teigiamus da-
lykus. „Iš karto padidėtų turistų skai-
čius, jau 2017 metais Anykščiai taptų 
matomi pasauliui, investitoriams, be 
to, bus skiriama 1,5 mln. eurų rengi-
niams bei valstybė įsipareigotų skirti 
prioritetinį finansavimą miesto inf-
rastruktūrai, renginiams“, – pliusus 
vardijo S. Obelevičius.

-ANYKŠTA

Rajono vicemeras Sigutis Obelevičius nusiteikęs optimistiškai: 
Anykščiams galimybių tapti Europos kultūros sostine 2022 yra 
nemažai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Surinkus visiems 
anykštėnams palengvėjo

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Tarybos narys, apie darbą rajono 
Taryboje: 

„Reikėjo rinkti dokumentus ir 
įrodyti, kad opera kainavo šimtą 
tūkstančių“.

Taryboje sėdėjote šalia 
Razmislavičiaus?

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi 
Tarybos narė, apie išmokas depu-
tatams: 

„Tvarka turi būti – gavai pinigus, 
tai malonėk ir atsiskaityti.“

Stebėtina, kaip aukštis 
kelia apetitą

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių 
regioninio parko direktorius, apie 
turistų tikslus: 

„Prie Lajų tako žmonės ne pa-
valgyti atvažiuoja.“

Nenuvertinkite Tarybos 
narių fantazijos

Kęstutis TUBIS, meras, apie tai, 
kodėl Tarybos nariai negauna visų 
gyventojų raštų: 

„Gaunam per mėnesį po 40 raštų 
ir, jei visus juos jums mėtysime, ką 
jūs su tais raštais darysite?“

Kiek problemų išvengtume,
jei nebūtų rajono Tarybos?

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Tarybos narys, apie darbą:

 „Andrukaitienės problema buvo 
tol, kol dirbau.“

Pareigūnai nustojo 
skaityti instrukcijas?

Petras PUMPUTIS, Anykščių 
policijos komisariato vyresnysis 
specialistas, apie pasikeitimus:

„Pastaraisiais metais pareigūnų, 
kurie būtų pasitraukę iš tarnybos 
dėl jos sudėtingumo, nebuvo“. 

Vyrų manymu, tokius iš 
karto reikėtų į areštinę 

Petras PUMPUTIS, Anykščių 
policijos komisariato vyresnysis 
specialistas, apie pasikeitimus: 

„Jau dažniau išdrįsta skųstis ir 
vyrai, patyrę moterų smurtą.“ 

Mes – ne Vasiukai, 
o šiaurės Paryžius

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių vicemeras, apie Anykščių savi-
valdybės užmojus: 

„Pretenduoti į Europos kultūri-
nės sostinės vardą nusprendėme ir 
mes.“ 

Lajų take ir rudenį klega 
turistai
Anykščių regioninio parko direk-

torius Kęstutis Šerepka „Anykštai“ 
sakė, jog ketvirtadienį buvo par-
duota 500 lankytojų bilietų. Pagal 
sutartį su rangovais iki spalio 12-
osios turi pradėti veikti elektroninė 
lankytojų įleidimo sistema, tačiau 
direktorius tikisi, kad darbai bus 
atlikti greičiau.  

Direktoriaus įsitikinimu, šalia 
Lajų tako įsikūrę prekybininkai 
reaguos į lankytojų srautus ir ma-
žėjant jų skaičiui pakuosis savo pa-
lapines. K.Šerepka dėstė, kad įvai-
riaspalvės palapinės, primenančios 
Gariūnų turgavietę, jam didelio 
džiaugsmo nekelia. „Prie Lajų tako 
žmonės ne pavalgyti atvažiuoja.“ – 
sakė direktorius, aiškindamas, kad 
rajono valdžios reakcija į kritiką, 
kad prie Lajų tako negalima paval-

gyti, yra kiek neadekvati.
Prie Lajų tako esančiame Anykš-

čių regioninio parko informacinia-
me centre galima nusipirkti suve-
nyrų, informacinių leidinių. Tarp 
parduodamų leidinių – specialus, 
Lajų takui skirtas „Aukštaitiš-
ko formato“ numeris. „Anykštos 
redakcija“ reaguodama į turistų 
srautą šį specialų žurnalo numerį 
išleido 10 tūkstančių egzempliorių 
tiražu. Žurnalas, kuriame ir Lajų 
tako statybų istorija, ir interviu su 
jo projekto autoriumi architektu 
Arvydu Gudeliu, ir pasakojimai 
apie Anykščių šilelį bei Puntuko 
akmenį, ir pasaulyje esančių Lajų 
takų apžvalga, prekyboje išliks ir 
visą 2016 metų turistinį sezoną. 
Jeigu žurnalas bus išparduotas 
anksčiau – išleisime papildomą 
tiražą.     

...Anykščiai turi kelias sti-
prybes. Viena jų – Pasaulio 
anykštėnų bendrija, kuri 
leidžia konkuruoti ir tapti 
Europos kultūros sostine...

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
„Anykštai“ sakė, kad prie 
Lajų tako įsikūrę įvairias-
palvės palapinės, primenan-
čios Gariūnų turgavietę, jam 
didelio džiaugsmo nekelia. 
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Gėlynas turi derėti su aplinka

Paklausta, ar yra prisiekusi gėli-
ninkė, I. Meldaikienė kuklinosi ir 
teigė, jog tikrai nėra profesionali 
gėlių augintoja: „Tikrai nesu gėli-
ninkė, iš darželio matosi, kad man 
yra svarbi pati darželio nuotaika, 
o ne atradimai. Turiu dvarą ir ma-
nau, kad gėlynas turi derėti prie 
aplinkos, kurioje žmogus gyvena. 
O aš gyvenu senam senam sode. 
Nusprendžiau, kad darželis čia tiks 
iš senųjų bobučių gėlių. Pati pri-
dėjau ir levandų. Man svarbi pati 

Gėlynas – kaip vasaros nuotykis Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių muzikos mokyklos mokytoja Irena Meldaikienė – visą 
vasarą vykusio gražiausio sodelio konkurso nugalėtoja. „Anykš-
tos“ organizuotam konkursui atsiuntusi nuostabų pasakojimą 
apie savo auginamas gėles bei kvapnių levandų nuotraukų, mo-
kytoja buvo nustebusi, kad užėmė pirmąją vietą. Gėlių mylėtojai 
dovanojama 3 mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata.

„Nuotraukas nusiunčiau šiaip sau, atsipalaidavusi, netikiu, kad 
laimėjau!“ – nustebimo neslėpė I. Meldaikienė.

aplinka, o ne pati detalė ar koks 
vienas žiedas, nužvyruotas takelis, 
kuris atrodo dirbtinai“, – pasakojo 
mokytoja.

Blogos emocijos nenustebino

I. Meldaikienė sakė ne iš karto 
apsisprendusi „Anykštai“ ir jos 
skaitytojams atsiųsti savo puoselė-
jamo darželio nuotraukų. „Norėjau 
palaikyti jūsų iniciatyvą, o dar va-
sara, atsipalaiduoji... Pažiūrėjau į 
savo darželį, nufotografavau, para-
šiau, o paskui galvoju: gal nereikė-

jo? Prisistatyti reikia drąsos, o kai 
vasarą atostogauji, atsipalaiduoji, 
ir drąsos atsirado“ – apie sumany-
mą dalyvauti konkurse pasakojo 
pedagogė.

Tačiau net ir gėlės kai kuriems 
skaitytojams sukėlė neigiamų 
emocijų. Paklausėme mokytojos, 
ar nenustebino pikti komentatoriai, 
panorę tokia iniciatyvą „palaikyti“ 
savaip? „Vėliau suabejojau – pa-
našu, kad mūsų visuomenė nepa-
sirengusi pasidžiaugti kartu. Sū-
nus mane paskatino, sako, juk tu 
išauginai, rūpinaisi, pamiršk viską. 
Neigiamos reakcijos normalu, tik 
priverčia pagalvoti, ar antrą kartą 
rašysiu. Pikti žmonės turbūt neat-
sipalaiduoja“, – atsakė I. Meldai-
kienė.

Padeda atsipalaiduoti

Gėles auginanti mokytoja teigė, 
kad gėlių stengiasi nesiskolinti. 
„Ir sodo įvažoje nėra skolintų gė-
lių. Neimu jų ir iš kaimynų. Noriu, 
kad darželis būtų mano. Nusipir-
kau Provanso levandų, iš dvaro 
parsivežiau karkliukų, kitų gėlių. 
Bet mano sodininkystė nėra rimta, 
daugiausia gėles sodinu tam, kad 
pailsėčiau po darbo. Žiūrėdavau 
televizijos laidas apie sodą. Ir kartą 
mačiau laidą apie tokią senutę mo-
terį, susirišusią į kuodą nedažytus 
plaukus, o ji ir sako: „Kai blogai 
jaučiuosi, einu dirbti į sodą“. Man 
tai užsifiksavo, supratau, kad sodas 
iš tikrųjų padeda atsigauti, susti-
prėti, įgauti jėgų, atsipalaiduoti“, 
– apie pomėgį pasakojo I. Meldai-
kienė. 

Paklausta, kokias gėles labiau 
mėgsta, mokytoja sakė: „Labiau 
mėgstu daugiametes gėles, nes 
joms reikia mažiau priežiūros, jos 
daugiau išsikeroja. Tačiau visuo-
met pasisodinu ir vienmečių, kad 
užpildyčiau erdvę, kad žydėtų. Bet 
sodelyje nevargstu, tai – hobis. Ir 
nelenktyniauju su kitais, nors visad 
pasižiūriu ir į kitus darželius“.

Už natūralumą

I. Meldaikienė sakė, kad jai gė-

Muzikos mokytoja Irena Meldaikienė – „Anykštos“ skelbto gražiau-
sio darželio konkurso nugalėtoja. Mokytoja sakė, kad gėles augina 
tam, kad atsipalaiduotų, o labiausiai jai patinka senovinės gėlės.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

lynas – „Tarsi vasaros nuotykis, 
nieko rimto“. Tačiau atskleidė, kad 
jos senelis – sodininkas. „Pati gy-
venu sode nuo 5-erių, jau 50 metų. 
Aš matau, kaip jis keičiasi, išpjau-
na obelis, palieka tik tujų giraites, 
senas Elmininkų sodas tampa gi-
raite“, – gamtos keitimąsi pastebė-
jo I. Meldaikienė. 

Mokytoja sodeliuose teigė ne-
mėgstanti dirbtinumo: „Kai kurie 
žmonės soduose daro labai gražius 
takelius, kaip užsienyje, o aš mėgs-
tu natūralumą. Net pievą pjaunu 
daug rečiau nei visi. Noriu, kad ir 
dobiliukas, ir kita žolytė prasimuš-
tų. Sename mano sode išėjo toks 

senas daržiukas. Nelietuviškas au-
galas mano sodelyje – tik levanda, 
nes pastebėjau, kad ji gerai žiemo-
ja, pasodinau ją kiek aukštėliau ir 
levanda ten puikiausiai auga. Patin-
ka, kai gėlių daug, krūmai kvepia. 
Tuomet ten daug kamanių ūžia...“, 
– romantišku vaizdu I. Meldaikie-
nė pasidalijo su skaitytojais. 

Mokytoja teigė ir žiemą augi-
nanti gėles namuose, mėgstamiau-
sios – vėl senovinės. „Ypač patinka 
pelargonijos. Turiu ir orchidėjų. Jei 
gaunu dovanų gėlę, būtinai ją augi-
nu, pasiskaitau daugiau apie augi-
nimą“, – apie pomėgį auginti gėles 
pasakojo I. Meldaikienė.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Buvo įprasta Anykščius vadinti 
rašytojų miestu. Tačiau bėgant 
metams keičiasi ne tik valdžios, 
keičiasi ir statusai. Kai 2012 
metais Anykščiai tapo Lietuvos 
kultūros sostine, kultūra tapo 
rajono „arkliuku“. Apetitas kyla 
bevalgant, o užmojai kuo toliau, 
tuo labiau didėja. Kai prieš 
pora savaičių Anykščių rajono 
vadovai – meras Kęstutis Tubis 
ir vicemeras Sigutis Obelevičius 
– dalyvavo Kultūros ministeri-
joje rengiamame pasitarime dėl 
Europos kultūros sostinės, tapo 
neaišku, ar čia juoktis, ar verkti. 

2009 metais Vilnius buvo tapęs 
Europos kultūros sostine, o 2022 

–aisiais Lietuva vėl turės šansą 
vienam iš šalies miestų suteikti šį 
garbingą statusą. Aišku, Europai 
parodyti vonias, kad ir labai 
moderniais, kuriose prausiasi ar 
šiaip laisvalaikį leidžia daugiau 
ar mažiau garsūs lietuvaičiai, gal 
ir novatoriška, tačiau ar neapsi-
juoksime prieš Europą siųsdami 
žinią, kad mes, lietuviai, kultūros 
ieškome vonioje... 

Kultūra negimsta savaime – ją 
kuria tai išmanantys, išsilavinę, 
rimtus mokslus krimtę, pasaulio 
matę žmonės. Ar nevertėtų pir-
miausia paieškoti tokių žmonių ir 
iš jų suburti komandą, kuri galė-
tų Europai pasiūlyti daugiau nei 
nusiprausti, atsiprašau, kultūros 
ieškoti voniose.

Anykščių rajono Taryba pasku-
tiniame posėdyje patvirtino naują 
rajono Kultūros tarybą, sudarytą 
iš 14 asmenų. Joje – vienas pro-
fesorius – Kauno valstybinio mu-
zikinio teatro solistas Tomas La-
diga. Labai gaila, bet ko gero tai 
svariausia figūra. Savamoksliai, 
neaiškių įstaigų vadovai spręs 
su kultūra susijusius klausimus... 
Graudu. Nejaugi Anykščiuose 
nėra asmenybių, bent kiek, bent 
truputį artimesnių kultūrai? 
Nesakau, kad reikia lygiuotis į 

profesionalius renginius orga-
nizuojančius, aukšto kultūrinio 
potencialo asmenis, bet nuleisti 
kartelę tiek, kad kultūra laikytu-
me obuolių kompoto ar uogienės 
virimą, skamba graudžiai...

Asmenys, deleguoti į Kultūros 
tarybą, gal ir gali sukurti kapeli-
jų varžybas, pastatyti mėgėjišką 
spektaklį, pagaliau suspausti sūrį 
(praėjusiais 
metais tuo-
metinis meras 
Sigutis Obele-
vičius žadėjo, 
kad per šių 
metų „Obuo-
linių“ šventę bus spaudžiamas 
rekordiškas sūris, na nepavyko, 
ką padarysi), bet nustebinti 
Europą – gal dar palaukim vieną 
kitą dešimtmetį...

Į Kultūros tarybą pakliuvo 
buvusi Sigučio Obelevičiaus 
patarėja Jurgita Bugailiškienė, 
šiuo metu užsiimanti gravira-
vimu ir markiravimu lazeriu 
ant įvairių paviršių... Gal tai ir 
pliusas – ant kultūros simbolio 
vonios būtų galima išgraviruoti 
kokį nors grožį. Aidas Deveikis 
- kompiuterinės įmonės savinin-
kas – galėtų vonią pritaikyti prie 
informacinių technologijų am-

žiaus, pavyzdžiui, ir į Anykščių 
kultūros ambasadoriaus, šokėjo 
Deivido Meškausko rankas 
bent jau planšetę įdėti. Aišku, 
vicemeras Sigutis Obelevičius 
ir dizaineris Kęstutis Indriūnas 
augalais ir novatoriškais stati-
niais miestą papuoštų. Anykščių 
sutartinių giedotojų ansamblio 
„Abelėla“ vadovė Danutė Kače-

marskienė prie 
A. Baranausko 
paminklo, o 
gal netgi Lajų 
tako papėdė-
je sutartines 
trauktų – va 

čia tai turistams būtų atrakci-
ja. Anykščių T. Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos pirmi-
ninkas Tautvydas Kontrima-
vičius idėjas generuotų ir jas 
aprašytų... Mokytoja Dangira 
Nefienė puikiai susitvarkytų su 
renginių vedėjos pareigomis – 
jeigu tik koks renginys užtruktų, 
subtiliai (ar mažiau subtiliai) jį 
užbaigtų ir viskas būtų puikiai 
sustyguota. J. Biliūno gimnazi-
jos bibliotekininkė, kino klubo 
vadovė Renata Miškinienė kurtų 
filmus, instaliacijas, patiltėje 
organizuotų lazerių šou (nelabai 
pavykusį per praėjusių metų 

Miesto šventę, bet gyveni žmo-
gus ir mokaisi – iki 2022 metų 
tikrai pavyktų). Troškūnų ben-
druomenės pirmininkė, režisierė 
Jolanta Pupkienė bent vieną 
spektaklį, o gal ir pora tikrai 
sukurtų – čia jau didelis pliusas. 
Ką veiktų Anykščių menininkų 
asociacijos vadovas Žilvinas 
Pranas Smalskus ir „Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės“ narė 
Jorė Visockytė niekaip negaliu 
sugalvoti – gal vienas kokiu 
šiaudiniu ožiu Europą nuste-
bintų, žuvį patiltėje nulipdytų, o 
„Vėjų bendruomenės“ atstovė 
kairiajame Šventosios krante 
stovinčiame tipyje arbatą galbūt 
virtų – tikrą, iš Anykščių pievų 
žolynų surinktą. Na, o Jolanta 
Zabulytė galėtų kurti kostiu-
mus, ar bent jau marškinėlius 
į Europos kultūros sostinę užplū-
siantiems turistams – tautiškus, 
žemės spalvų, skonį Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
lektorė tikrai turi...

Dar liko septyneri metai 
nustebinti Europą. Stebinkim! 
Dabartinis vicemeras Sigutis 
Obelevičius vonioje pozavo, me-
ras Kęstutis Tubis gal netgi ryšis 
centrine Anykščių gatve vonioje 
pasivėžinti...  

užjaučia

Mirus Albertui Tumui, 
nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Genutę.

Piestupio gatvės 
gyventojai

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią ne-
tekties valandą. Nuoširdžiai 
užjaučiame Valdą VITKEVI-
ČIŲ, mirus brangiam tėčiui. 

UAB „BALTOM“ 
kolektyvas.

...bet nuleisti kartelę tiek, 
kad kultūra laikytume obuo-
lių kompoto ar uogienės vi-
rimą, skamba graudžiai...

„Sodelyje nevargstu, tai – hobis. Ir nelenktyniauju su kitais, 
nors visad pasižiūriu ir į kitus darželius“,- pasakoja muzikos mo-
kytoja Irena Meldaikienė
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 SVARSTyKLėS
Svarstyklės (rugsėjo 24 – spalio 23) – septintas Zodiako ženklas, 

globojamas Veneros. Tai yra kardinalusis Zodiako ženklas. Ki-
tiems pasiaukoti jis nenori, taigi nuolatos svyruoja tarp savų inte-
resų ir dėmesio kitam, visada stengdamasis išlaikyti lygsvarą.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

1.Svarstyklių stiprybė yra ko-
munikabilumas ir pasiruošimas 
eiti į kompromisus.

- Na, kaip čia pasakius... Kai stu-
dijavau viešąjį administravimą (Z. 
Neniškienė Kauno technologijos uni-
versitete įgijo viešojo administravimo 
magistrės išsilavinimą – aut.past.), 
nebuvo lengvos komunikacijos pas-
kaitos. Bendrauti man sudėtinga, su 
svetimais žmonėmis užmegzti ryšį, jį 
palaikyti – man sunku. Gal todėl aš iš 
šalies atrodau griežta, susikausčiusi. 
Nors „dūšioj“ aš labai noriu bendrau-
ti. Už tai man būna ypatingai smagu 
bendrauti su saviškiais, žmonėmis, 
kuriais aš tikiu ir pasitikiu, bet svar-
biausia, - kurie mane priima tokią, 
kokia aš esu.

Apie kompromisus... Joks vadovas 
negali dirbti sėkmingai, neišmokęs 
eiti į kompromisus. Kritiką priimu 
labai lengvai. Tačiau pati kažką pasa-
kius negero, labai ilgai dėl to krem-
tuosi – gal nereikėjo, gal peržengiau 
ribą... Man labai svarbu teisybė...

2. Bendraujant su Svarstyklė-
mis vadovu, reikia remtis tikrais, 
tiesiais argumentais. Niekada ne-
apeliuokite į pasigailėjimą – tokio 
jausmo jos neturi.

- Pasakysiu taip: įstaigos admi-
nistratoriaus pareiga ne tik tinkamai 

Direktorė draugus skaičiuoja
ant vienos rankos pirštų
Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direk-

torė Zita Neniškienė spalio 10 dieną švęs gimtadienį. Paklausta, 
kuo tiki gyvenime – horoskopais, lemtimi, paties žmogaus gebėji-
mais, direktorė sako: „Norėčiau netikėti, kad gimus žmogui, tuo 
metu vienaip ar kitaip danguje išsidėstę kūnai nulemia jo likimą, 
netikėčiau, jeigu būčiau tik proto žmogus. Jeigu žmogus neturi tų 
žvaigždelių palaiminimo, jam tikrai sunkiau...“

sustyguoti kolektyvą, bet šiuo atveju, 
man esant medicinos įstaigos vado-
vei, vienas pagrindinių uždavinių – 
ginti pacientą. Tad ir darbuotojams 
sakau, pirma pacientas, o jau paskui 
savi reikalai. Aišku, nereikia galvoti, 
kad esu despotė, ir savo žmogui ne-
leidžiu nei sirgti, nei tvarkyti asmeni-
nių problemų, bet pasiteisinimai turi 
būti svarūs ir argumentuoti.

3. Vaikai – Svarstyklės jau nuo 
mažens bus tikri nugalėtojai. Jiems 
kelia siaubą bet kokia neteisybė, 
kurią patiria kiti, tačiau labiausiai 
toji, kurią patirią patys.

- Mano vaikystė buvo tokia laimin-
ga (Z. Neniškienė užaugo Naujasė-
džio kaime, Anykščių rajone – aut.), 
kad jokios neteisybės aš nepatyriau. 
Būdama maža aš buvau labai žin-
geidi, viskuo domėjausi, jau ketve-
rių metų perskaičiau W. Scott knygą 
„Rob Rojus“. Mano dėdė išmokė 
mane pažinti raides, rašydavau jas ant 
popierėlių, degtukų dėžučių ir taip iš-
mokau rašyti, o tada ėmiausi ir minė-
tos knygos. Mokė jis mane ir rusiškai 
– knygų nebuvo, tai skaityti mokiausi 
nuo rusiškų rublių kupiūrų. 

Tačiau koks paradoksas...Į mo-
kyklą išėjau aštuonerių metų ir... 
nebepažinojau nei vienos raidės, 
nemokėjau skaityti. O skaityti išmo-

kau tik baigiant pirmą klasę, mamytė 
man namie perskaitydavo tekstą, aš 
jį išmokdavau mintinai ir mokykloje 
visą „atpildavau“. O jeigu mokytoja 
paklausdavo atskirai perskaityti vieną 
ar kitą žodį – aš nežinodavau.

Aš tik dabar suvokiau, mes kie-
kvienas turime daryti tai, kas tam 
amžiuj priklauso. Esi vaikas – žaisk, 
dūk, linksminkis ir nebūk moksli-
ninku, o ateis laikas – tapsi ir moks-
lininku. Lygiai taip pat, kai ateina tas 
gražus amžiaus tarpsnis meilei, vaikų 
auginimui...

Jeigu reikėtų nupiešti savo vaikys-
tę, tai būtų nuostabiai gražus šviesus 
paveikslas – mama, močiutė, brolis, 
dėdės, tetos, pusbroliai – mane mylė-
jo ne už kažką, o mylėjo už tai, kad 
buvau.

Pusbroliai ir kaimynų vaikai vis 
prisimena, kad jeigu jau aš žaisdavau, 
tai būtinai žaisdavau ligoninę, ir būti-
nai turėjau būti gydytoja, o ne paci-
entė. O jeigu kuris nesileisdavo būti 
gydomas, tai su tuo ir nežaisdavau.

Patyriau ir man, vaikui, labai 
skausmingą įvykį, kurį prisimenu iki 
šiol – gavau dovanų nuostabiai gražią 
lėlę, mylėjau, rūpinausi ja, bet... iš ap-
tvaro ištrūkęs paršiukas ją sugraužė... 
Tai man buvo baisi tragedija.

Dabar dažnai susimąstau – kas tais 
laikais paprastą kaimo žmogų mokė 
mylėti vaiką – besąlygiškai, mažiau 
ar daugiau išdykusį, geriau besimo-
kantį ar blogiau – knygų juk nebu-
vo... Esu įsitikinusi, jeigu vaikas buvo 
mylimas, jo vaikystė buvo šviesi – jis 
užaugs geru žmogumi.

Ypatingai šviesiai prisimenu savo 
a.a. močiutę – ji buvo meilės aplin-
kiniams pavyzdys, ne vienam kaimo 
vaikučiui padėjo ateiti į šį pasaulį

Kad vaikystė būtų laiminga, reikia 
pilnos šeimos – tėčio nebuvimą aš 
pergyvenau lengviau, brolis Robertas 
sunkiau, bet man šeima vis tiek liko 
didžiausia vertybė. Šeimos modelį 
vaikas atsineša iš šeimos. Mums buvo 
natūralu mokytis žiūrint į mamą, mo-
čiutę. Niekas neragino, nemokė spe-
cialiai mūsų dirbti: matai, kad ateina 
debesis, ir visi drauge einam grėbti 
šieno; buvo nesuprantama, kad su-
augusieji, pavyzdžiui, skaitytų, o mes 
neturėtumėm, kuo užsiimti – viską 
darėm drauge.

Renkantis specialybę, prisimenu, 
močiutė sakydavo: „Vaikeliuk, tu la-
bai protinga, geriau būtum berniukas. 
Būtum geras kolūkio pirmininkas. 
Bet, kai pasakiau, kad studijuosiu ne 
geologiją, o mediciną, įdėjo sumušti-
nį ir išleido į Kauną laikyti egzami-
nų...Močiutė visada man išvažiuojant 
studijuoti įdėdavo penkis rublius, kad 
turėčiau už ką savaitgalį namo parva-
žiuoti. Jai buvo įdomų, ką išmokau 
apie vaistus, o ji man apie žolelių 
naudą pasakodavo. Tik gaila, kad 
apie tas žoleles nieko neužsirašiau, 
juk vėl medicina grįžta prie natūralių 
vaistų...

4. Svarstyklės niekada neišsižada 
principų dėl aplodismentų.

- Tikrai taip. Man visai nesvarbu, 
kaip kiti pažiūrės į mano nuomonę, 

patiks ji jiems, ar ne. Manau, Svarsty-
klėms svarbu ne tik bendražmogiškos 
vertybės, bet jos žiūri daug plačiau. 
Negaliu žiūrėti į numestą šiukšlę, 
aš vis bijau, kad su tokiu gyvenimo 
būdu, kokį propaguoja absoliuti žmo-
nijos dalis, ateis laikas, kai Visatos 
būsim nebesuprasti. Kad ta Visata 
vieną dieną kaip vėžinę ląstelę Žemę 
išspjaus... Svarstyklėms, manau, labai 
svarbu harmonija, pusiausvyra visur.

5. yra linkusios slėptis savo vidi-
niame svajonių pasaulyje, kur ran-
da ramybę ir jaučiasi saugios.

- Aš labai atlapaširdė ir didžiausias 
mano priešas yra liežuvis. O nuo jo 
kartais ir nukentėti tenka... Ką žinau 
ir ką matau, būtinai pasakysiu. Bet ne 
todėl, kad kitą įžeisti, o tik norėdama 
padėti. Bet žmonės visaip priima tą 
norą padėti. Kartais turėdama gerų in-
teresų, padarau sau meškos paslaugą 
ir įžeidžiu žmogų. Tačiau iš patirties 
mokausi. Dabar jau stengiuosi žmo-
gui padėti tada, kada jis paprašo - tada 
jis įvertins ir pasinaudos. O jeigu tai 
bus padaryta ne laiku, žmogui nepa-
dėsi.

6. Bendravimas Svarstyklėms 
būtinas kaip oras, nes jos labai bijo 
likti vienos.

- Absoliuti tiesa. Yra žmonių, kurie 
ypatingai vertina kraujo ryšį arba kaip 
tie italai kartas atseka nuo seniausių 
amžių savo šaknis, žinoma, ir man 
labai svarbus kraujo ryšys, tik sten-
giuosi neperlenkti lazdos.

Man įdomu bendrauti su įvairiais 
žmonėmis – ne vien vienminčiais. 
Jeigu žmogus tik linksės galvą ir vis-
kam pritars, aš arba nustosiu bendrau-
ti, arba kaip tik provokuosiu diskusi-
jai. Kalbose, diskusijoje gimsta tiesa.

Mano draugu tapti labai sudėtinga. 
Vieno miestelio politikas labai veržė-
si draugauti, aš jam pasakiau: „Mano 
vyras tik po dvidešimties santuokos 
metu tapo mano draugu“. Bet jeigu 
matau atviro žvilgsnio, nepagiežingą, 
santūrų, įdomų, kad ir su vienokiomis 
ar kitokiomis klaidelėmis žmogų, 
jis gali tapti mano draugu. O kartais 
netgi būna taip, kad norėčiau, jog tam 
tikras žmogus taptų mano draugu, bet 
neišdrįstu pasakyti...

7. Svarstyklės mamos – laisva-
maniškos mamos. Jos stengiasi 
leisti vaikams patiems ieškoti ir 
atrasti, net ir flomasteriais apipai-
šytos sienos ar iki smulkių detalių 
išrankiotas žaislas Svarstyklių žen-
klo mamai sukels atlaidžią šypseną 
ir džiaugsmą, kad vaikai smalsūs ir 
žingeidūs.

- Gal mama nebuvau tokia demo-
kratiška. Trims savo anūkams leidžiu 
daug daugiau... Nors vaikų už išpai-

šytas sienas irgi nebardavau. Mano 
vaikai (šeimas sukūrę Z. Neniškienės 
vaikai dukra Laura ir sūnus Vaidas 
gyvena Vilniuje – aut.past.) tikrai 
buvo nuostabūs vaikai, bet labai ne-
drąsūs. Būdavo išmoksta eilėraštį, o 
kai reikėdavo Kalėdų Seneliui pasa-
kyti, jau taip nedrąsu būdavo, taip ty-
liai iš vaikų lūpų jis skambėdavo... Aš 
savo dukrai sakydavau, kad tokių ty-
lių, mandagių, subtilių žmonių reikės 
tik laisvoje Lietuvoje. Dabar dukra 
vis manęs paklausia: „Mama, laisvo-
je Lietuvoje gyvename jau ne vieną 
dešimtį, o kodėl tokių žmonių, kaip tu 
man sakydavai, vis dar nereikia...?“

Beje, labai mėgdavau savo vai-
kams skaityti pasakas, o kadangi lie-
tuvių liaudies pasakos pakankamai 
žiaurios, tai aš jų gražias pabaigas 
prikurdavau pati. Tik tada prisimin-
davau, kaip pabaigdavau. Kai tokią 
pat metodiką taikau anūkams, tik jie 
jau supranta, anūkas man sako: „Mo-
čiute, tu ne tą pačią pasaką mums 
skaitai“.

8. Svarstyklėms taip svarbu vi-
siems patikti, kad kartais nesugeba 
pasakyti „ne“.

- Seniau to nemokėjau, išmokau su 
amžiumi. Ypatingai sunku pasakyti 
„ne“ artimiems, brangiems žmonėms, 
bet dabar tai leidžiu sau. Nors paskui 
ilgai nešiojuosi širdyje tą lyg ir kaltės 
jausmą, kad reikėjo geriau verstis per 
galvą, pamiršti save, bet „ne“ nesaky-
ti. Tačiau kartais tas pasakymas „ne“ 
žmogui atneša daugiau naudos, aplin-
kybės susiklosto taip, kad žmogus iš-
eina iš tų blogų būsenų, problemų. 

Esu žodžio žmogus, jeigu jau paža-
dėjau, tai tikrai tai ir padarysiu. Kal-
bėti „vėjus“ man atrodo neoru.

9. Svarstyklės visą gyvenimą 
ieško žmogaus, kuris būtų idealiu 
sutuoktiniu, tačiau jį suradusios 
retai būna laimingos. Kodėl? Gal-
būt Svarstyklės įsimylėjusios pačią 
meilę?

- Svarstyklės gal šiek tiek roman-
tikės... Su Valentinu (Z. Neniškienės 
vyras Valentinas Neniškis – Svėdasų 
seniūnas, veterinarijos gydytojas – 
aut.past.) susipažinome studijų me-
tais. Nors tiesą sakant, pirmiausiai su-
sipažinau su jo draugu. Patiko man jis 
– buvo linksmas, įdomus, o dabar jau 
galvoju, kad ne – mano vyras buvo ir 
linksmesnis, ir įdomesnis, skambino 
gitara, ir štai po poros metų bus ketu-
riasdešimt metų kaip gyvenam kartu.

Nėra namų be dūmų, bet taip ir ne-
gali būti. Gyvenimo pradžioje vyko 
didžiulė kova, kuris būsim šeimos 
galva, o žinant mano šaltą būdą ir 
ūmų charakterį, lengva nebuvo. O 
Valentinas – puikus planuotojas, gi-
męs po Dvynių ženklu. 

Apie trisdešimtus bendro gyve-
nimo metus mūsų sūnus prasitarė: 
„Mamyte, mes tave labai mylim ir 
mums esi labai reikalinga, bet tėvelis 
viską sprendžia geriau ir protingiau“. 
Ir tada supratau, kad šeimos galva turi 
būti vyras, ir kai tai suvokiau, šeimoje 
atsirado daugiau harmonijos, aistros. 
Kiekvienas vyras šeimoje turi jaustis 
mylimas, suprastas, geriausias, tada 
bus gera gyventi. 

Be to, aš nemoku pykti – jeigu kas 
ne taip, aš pasakau čia ir dabar, ir iš 
karto pamirštu. O dėl nekalbadienių... 
Aš jau susiruošiu pykti, nekalbėti, vy-
ras prajuokina ir...mūsų nekalbadie-
niai baigiasi.

4 detalės apie Zitą NENIŠKIENĘ

Knygą...
Stengiuosi knygų po du kartus neskaityti. Tokius yra tik dvi: Collen 

McCullough „Erškėčių paukščiai“ ir Biblija. „Erškėčių paukščius“ studi-
jų metais parai buvau išsinuomojusi už 25 rublius, bet per parą ir įveikiau. 
Tad, kai jau galėjau sau leisti nusipirkti ją, perskaičiau dar kartą.

Dovana...
Žmogui dovana – pats gyvenimas. Ir kuo jis sudėtingesnis, gal tuo ge-

riau... Vienas mano dėdė yra pasakęs, kad kai gyvenimas lengvas, bet 
koks kvailys jį nugyvens, o kai sudėtingas – tam jau reikia išminties. Dar 
viena dovana – surasti žmogų, šalia kurio tu gali jaustis laimingas.

Silpnybė...
Perfekcionizmas, gal kantrybės stoka.

Stiprybė...
Optimizmas – aš mylių gyvenimą su visomis jo spalvomis.

Mano receptas
- Net ir svečius, kad ir pačius garbingiausius, mėgstu pavaišinti grikių 

koše. Proporcija tokia: 1 dalis grikių ir 2 dalys vandens. Grikius su tuo 
vandeniu supilu į puodą ir viso virimo metu jokiu būdu negalima nukelti 
dangčio. 3-5 min. paverda ant didelės ugnies, dar 10 min. ant vidutinės ir 
dar 5 min. ant mažos ugnies. Reikia kuriam laikui puode palikti, vanduo 
išgaruoja, bet nepridega, jie tampa purūs, minkšti. Kas nori į juos galima 
įdėti vandenyje mirkytų razinų ar riešutų, galima ir šiek tiek sviesto dėti.

„Mano močiutė, mamytės mama, sakydavo, kad laimingas tas žmo-
gus, kuris Dievulį širdyje nešiojasi. Kai paklausdavau, kur gi tas 
Dievulis, jeigu ir čia man nepasisekė, ir ten negerai, močiutė ramin-
davo, ateis Dievulis širdį, svarbu tik tuo tikėti“ – prieš daugybę metų 
girdėtus išmintingus močiutės žodžius dar ir dabar prisimena ir jais 
vadovaujasi Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė.
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etiketas

Etiketas 
sveikinantis

Neįgalieji. Jeigu sveikinamasi 
su žmogumi, kuris neturi dešinės 
rankos, pirmas ranką, kurią reikia 
paspausti, ištiesti turi neįgalusis. 
Aptarnaujančiam personalui rankos 
nespaudžiamos.

Poros. Jeigu susitinka dvi poros, 
pirmiausiai turėtų pasisveikinti mo-
terys, tada jas pasveikinti vyrai ir 
galiausiai vienas kitam rankas pa-
spausti vyrai. Jeigu prie suaugusių-
jų yra vaikų, pirmiausiai dėmesys 
skiriamas jiems, o po to sveikina-
masi anksčiau minėta tvarka. Svei-
kindamasis su mažu vaiku, suaugęs 
asmuo turi sulenkti kelius, kad abu 
atsidurtų viename lygyje.

Gatvėje. Anksčiau vyrai gatvėje 
prasilenkdami su moterimis, turė-
davo nusilenkti ir kilstelėti kepurę. 
Dabar etiketo taisyklės lankstesnės, 
todėl mandagu būtų tiesiog nežy-
miai linktelėti, o kai asmuo prieis 
arčiau, pasisveikinti žodžiu, tačiau 
jokiu būdu nešaukti per visą gatvę. 

Pažystami. Labintis reikėtų ne 
tik su draugais, bet ir nepažįstamais 
žmonėmis, jei kreipiamasi į juos su 
konkrečiu klausimu ar prašymu. 
Gero tono ženklas sveikintis su vi-
sais kieme, lifte ar kavinėje. Tokia 
pati taisyklė galioja bendraujant su 
kaimynais, paštininkais, parduotuvių 
pardavėjais ir t.t. Be to, pasisveikinti 
reikėtų draugiškai ir su šypsena. Pa-
sveikinimo žodžius ištarti aiškiai, ne 
per greitai ir ne per lėtai.

Ar bučiuotis? Ir susitikimo metu 
apsikabinti ir pasibučiuoti priklauso 
nuo nacionalinių tradicijų ir nuo to, 
kiek artimi yra susitikę asmenys.

Atsistokite. Pagal etiketo taisy-
kles, sėdintis vyras turėtų atsistoti, 
kai sveikinasi su vyresne ar aukš-
tesnes pareigas užimančia moteri-
mi. Sveikinantis su kolega galima 
sėdėti, tačiau, jei šalia yra moteris 
arba vyresnis ar aukštesnes parei-
gas užimantis vyras, sveikinantis 
atsistoti nebūtina tik tada, jei jie taip 
pat sėdi.

Nepamirškite. Pirmiausiai rei-
kėtų pasiūlyti atsisėsti namų šeimi-
ninkei, tik tada sėstis patiems. Įėjęs 
į kambarį, kuriame daug žmonių, 
pagal etiketą reikia pasilabinti su 
visais iškart, o ne su kiekvienu indi-
vidualiai. Būtina atsiprašyti tų žmo-
nių ir pasisveikinti asmeniškai, jei 
jie nebuvo pastebėti iš pradžių arba 
yra nepažįstami.

Sveikinkitės su visais. Sutikęs 
grupę žmonių, net jei tarp jų yra 
nepažįstamų, asmuo turi pasisvei-
kinti su visais šalia esančiais. Tada 
galima pasitraukti į šalį ir trumpai 
pasikalbėti su draugu, tačiau ne per 
ilgai, nes reikia atsiminti, kad kiti 
žmonės laukia, kol sugrįšite.

Pirštinės. Vyrams, sveikinantis 
su moterimis, privaloma nusimauti 
pirštines, moterims ir vyrams pirš-
tines nusimauti, jei sveikinamasi 
su vyresniu ar aukštesnes pareigas 
užimančiu asmeniu.

Viešoje erdvėje. Restorane ar ka-
vinėje sveikinamasi tik galvos link-
telėjimu. Stipriosios lyties atstovas 
šiek tiek kilsteli nuo kėdės ir atsi-
stoja, jeigu prie jo prieina moteris.

Arvydas Vilčinskas į Anykščius atsiveža ne tik geriausias savo netrumpo kūrybi-
nio kelio dainas, bet ir dainininkus bei muzikantus.Tai sėkmingai “Chorų karų” 
projekte pasirodžiusio “Jonavos Pavasario” choro grupė. Spalvos,vaizdo siužetai, 
ir nepamirštamos melodijos laukia Jūsų Anykščių kultūros centre spalio 7 dieną 
18 valandą.
Bilieto kaina - 7 eurai, vaikai iki 10 m. kartu su suaugusiais įleidžiami nemokamai.

Muzikos mokyklos direktorė Kris-
tina Vičinienė sakė, jog idėja surengti 
tokį maratoną kilo mokyklos susirin-
kime. „Gatvės muzikos diena mums 
ne visai tinka, nes reikia aparatūros, 
įgarsinimo, be to, reikia saugotis 
lietaus, todėl nusprendėme mara-
tonu parodyti, ką mokame“,- sakė 
K.Vičinienė. 

Anykštėnai muzikos mokyklos 
auklėtiniai maratone grojo apie 3 

Maratonas ant laiptų stebino 
ir praeivius Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Spalio 1 dieną Anykščių muzikos mokykla surengė muzikos 
maratoną TUTTI, skirtą pasaulinei muzikos dienai. Maratone 
buvo sugrota apie 70 kūrinių, o žiūrovams savo sugebėjimus rodė 
per 100 muzikos mokyklos auklėtinių.

valandas, skambėjo apie 70 kūrinių. 
Pasirodė visų muzikos mokykloje 
mokomų specialybių moksleiviai.
„Groti leidome mokiniams tik po vie-
ną kūrinį ir tik tiems, kurie nori. Jei 
būtume leidę groti kiek kas pageidau-
ja, koncertas būtų gerokai užtrukęs“,- 
sakė K.Vičinienė. 

Kadangi koncertas vyko ant laiptų, 
prie mokyklos įėjimo buvo sustatyti 
suoliukai, kur žiūrovai galėjo susėsti. 

Muzikos galėjo klausytis ir praeiviai. 
Ne vienas iš jų likdavo kuriam laikui 
paklausyti po medžiais, atidėdami 
savo reikalus. K.Vičinienė kiek ap-
gailestavo dėl pakankamai vėsaus 
oro, tačiau tiems, kas sušalo, buvo 
galimybė pasišildyti arbata.

Viena iš maratono organizatorių 
mokytoja Irena Meldaikienė sakė, 
jog maratonas pranoko lūkesčius. 
„Muzikos mokykla dažniausiai ren-
gia koncertus, o šį kartą norėjome pa-
daryti šventę. Specialiai vaikai rengė-
si ne koncertine apranga, o taip, kaip 
vaikšto gatvėje. Dirbo visa koncerto 
rengimo komanda, labai pasistengė 
maratoną vedusios mergaitės, viskas 
buvo atliekama greitai, operatyviai, 
todėl vaikai tikrai nesušalo. Aš net 
negirdėjau, kad kitur būtų rengiami 
gatvėje tokie maratonai. Buvo malo-
nu, nes matėsi, kad žmonės, eidami 
užsuka, pasėdi 15 minučių, paklauso. 
Jei būtume rengę salėje, žiūrovai būtų 
tie patys. Taigi, esame labai paten-
kinti rezultatu. Žinoma, jei rengsime 
kitąmet, dar yra ką patobulinti.“,- kal-
bėjo I.Meldaikienė.  

1975 m. UNESCO paskelbė spalio 
1-ąją tarptautine muzikos diena. Vie-
nas iš šios šventės iniciatorių – kom-
pozitorius Dmitrijus Šostakovičius.
Šią dieną įvairiose šalyse rengiami 
geriausių šalies atlikėjų koncertai.

Vėl veiks žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai.
Pirmasis šių metų susitikimas vyks spalio 6 dieną 15 valandą 

„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).

Jaunųjų žurnalistų mokymai ir 
šiemet vyks kartą per savaitę. Jiems 
paskaitas skaitys ir praktinius užsi-
ėmimus ves UAB „Anykštos redak-
cija“ žurnalistai: mūsų leidinių gru-
pės vadovė – vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė, žurnalistas, 
fotografas, fotomenininkas Jonas 
Junevičius, žurnalistas, knygos 
„Kryptis-Rytai“ autorius Vidman-

tas Šmigelskas, žurnalistai Linas 
Bitvinskas, Rytis Kulbokas, Daiva 
Goštautaitė ir Sigita Pivorienė.   

Priminsime, jog UAB „Anykštos 
redakcija“ leidžia tris skirtingus 
žiniasklaidos produktus: rajoninį 
laikraštį „Anykšta“, Aukštaitijai 
skirtą žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ bei regioninį naujienų por-
talą anyksta.lt. Taigi mūsų redakci-
joje galima mokytis ir internetinės, 
ir „popierinės“ žurnalistikos.

„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės lankymas yra laisvas 
ir demokratiškas – tie, kuriems pir-
mieji užsiėmimai nepatiks, galės 
ramiai ir nesislapstydami pabėgti.

Jaunąją žurnalistų mokyklėlę re-
mia Lietuvos kultūros taryba, užsi-
ėmimai nemokami.

Daugiau informacijos telefonu 
(8-687) 25892. 

-ANYKŠTA

Jaunasis fortepijono speci-
alybės moksleivis Kristupas 
Kirtiklis energingai sugrojo 
savo numerį. 

Gitarų duetas - mokytojas Justinas Kanaporis ir mokinė Ramin-
ta Kaunietytė. 

Mokytojas Balys Meldaikis akomponavo trombonu grojusiam 
mokiniui Gustui Žemaičiui. 

Brolis ir sesuo Rita ir Mindaugas Kuliešos surengė šeimyninį 
pasirodymą. 
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pirmadienis 2015 10 05

sekmadienis 2015 10 04

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika 
2. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
13.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
21.55 Premjera. Gėtė. N-7.  
23.40 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2. 
0.35 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 
1.30 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. N-7.  

3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.00 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida.  
4.50 Pavojingi jausmai.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Dora ir draugai”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Trys 
nindzės. Pusdienis pramogų 
parke. 
11.55 Nenaudėlė beždžionėlė. 
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Sekmadienio žinios su 
“Alfa”.  
19.30 Lietuvos balsas.  
21.45 Šoklys. N-7.  
23.35 PREMJERA Tikras tei-
singumas 2. Mirties angelas. 
N14.  
1.25 Ieškokit Gudručio!. N-7. 

7.00 “Monsunas”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukas Donaldas ir 
draugai”.  
8.30 “Legenda apie Korą”. N-7  
9.30 “Statybų TV”.  
10.00 “Padėkime augti”.  
10.30 “Svajonių sodai”.  

11.00 Skruzdėliukas Z.  
12.35 Raudonkepuraitė prieš 
blogį. N-7.  
14.10 “Gyvenimo bangos” N-7  
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “X Faktorius”.  
21.30 007 Operacija “Skyfall”. 
N-7.  
0.25 Nužudyti Bilą. N-14. 

   
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Bulgarijoje (k). 
2015 m.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. “Pavojus 
Romos pasienyje. Limas”. 
12.00 “Gyvūnų planeta”.  
13.30 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 Žurovas. Katės uodega. 
II dalis. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Kedrų įlanka 2”. N-7.  
21.00 “Kultas”. N14.  
23.00 “Beovulfas”. N14.  
1.10 “Mitiajaus pasakėlės”. 
N-7.

   
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Trento ir laukinių kačių 

nuotykiai”.  
11.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
12.00 “PREMJERA Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. “Juodoji 
tulpė”. N-7.  
19.00 Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas. II dalis. N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Auksinė apyrankė”. N-7.  
23.05 “Veidrodžiai”. S.  
1.20 “Darbščiosios gražuolės”. 
N-7.

 Kultūra 
8.05 Labas rytas, Lietuva.  
10.50 Mylių Amerika.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Šventadienio mintys. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Mokslo sriuba.  
13.15 Eduardas Balsys. Opera 
“Kelionė į Tilžę”.  
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Valentino Sventicko 
kūrybos vakaras.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.50 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas.  
19.00 Tituliniai Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio atlaidai. 
20.15 Durys atsidaro.  
20.45 Lietuvių kinas trumpai.  
21.00 Televizijos kanalo LRT 
KULTŪRA naujojo sezono 

pristatymas visuomenei. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. Koncertuoja grupė 
“ŽAS”.  
23.50 Bliuzo vakaras. Mighty 
Mo Rodgers.

 
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Arčiau mūsų.  
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
18.30 24 valandos (k). N-7. 
19.30 “Aukso imperija”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Tauro ragas (k). N-7.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Mes pačios (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Mano kiemas (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.45 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
7.45 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Pasaulio įspūdingiausi...  
12.00 Adrenalinas. N-7.  

12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Panevėžio 
“Lietkabelis” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
19.00 Neliečiamieji. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Bruklino geriausieji.. 
N-14.  
1.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.00 24 valandos. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Ginčas.  
17.00 Žinios. 
17.30 “24/7”.  
18.30 “80-ieji”. N-7. 
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku.  
21.00 Žinios. 
21.30 “Bręstantis blogis”. N-14. 
23.50 Premjera. 
“Nepažįstamojo skambutis”. S. 
1.50 “Bręstantis blogis”. N-14. 
4.05 “Nepažįstamojo skambu-
tis”. S. 
5.35 “Genijai iš 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(k). 
11.35 Istorijos detektyvai (k). 
12.30 Savaitė (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 5“.  
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Trumposios žinios.  
22.25 „Neištesėti „Apple“ paža-
dai“. 
23.25 Trumposios žinios. 
23.30 „Šlovės dienos“. N-7 
0.15 Trumposios žinios. 
0.20 Dėmesio pakrašty (k). 
0.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Klauskite daktaro (k).  
1.55 Trumposios žinios (k). 
2.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k). 
2.25 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Teisė žinoti (k). 
5.05 Istorijos detektyvai (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.55 „Legenda apie Zoro“ (k). N-7 
11.35 „Kelionė į paslaptingąją 
salą“ (k). N-7 
13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13.55 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7 
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“ . N-7  
21.30 Žinios. 
22.10 „Galutinis tikslas 2“. N-14 
0.00 „Dalasas“. N-7 
0.55 „Detektyvė Džonson“. N-7 
1.50 „Mentalistas“. N-7

6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.25 „Ponas Jangas“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „A komanda“. 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 „Tobula kopija“. N-7 
20.00 Pavojingi aukštakulniai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kerštas“. N-7  
23.30 „Melas ir paslaptys“. N-14 
0.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14  
1.25 „Tėvynė“. N-14  

2.20 „Naujokė“. N-7 
2.45 „S dalelių paslaptys“. N-7 

6.45 Sveikatos ABC. 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21.30 „Džesio Džeimso nužudy-
mas, kurį įvykdė bailys Robertas 
Fordas“. N-14
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
2.45 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Stebukladarys“ (k). N-7
15.00 Penki ingredientai.  
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 

19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Moterys“. N-14 
23.20 „Pabaiga“.  
0.15 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7 
1.10 „Nikita“. N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 5“ (k).  
7.25 Lietuvių dokumentika (k).
8.10 „Namelis prerijose“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba.
12.00 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.30 Kultūra +. (k). 
13.00 „Džekas Londonas. 
Užmušti žmogų“ (k).  
13.50 Koncertas „Mano mokykla“. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Dabar pasaulyje (k). 
18.30 „Šerlokas 1. Rožinės spal-
vos etiudas“. 
20.00 Atspindžiai. 
20.30 Labanaktukas.  
20.40 „Peliukas Lukas“. 
20.50 „Čaplinas“. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx. DW kultūros ir 
gyvenimo būdo žurnalas.  
22.30 „Kad ir kas nutiktų“ (k). N-7 
0.00 Trumposios žinios (k). 
0.05 Prisiminkime.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.20 Trumposios žinios (k). 

1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
2.00 V-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo 
sakralinės muzikos festivalio 
atidarymo koncertas ir Šv. Jokūbo 
kariliono atidarymo iškilmės (k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Algirdo Martinaičio 7 dalių 
oratorija „Saulės giesmė“ (k).  
5.30 Gimtoji žemė (k).

6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę. “.
7.30 „Nuostabiausia diena pa-
saulyje“. 
9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 Apie žūklę (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k). 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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“. N-7  
12.30 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 

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  
23.00 „Kruvinos skerdynės 
Teksase“. S  
0.55 „Stambus lošimas“. N-14 

7.30 Žinios (k). 
8.00 Kaimo akademija. 
8.35 Vantos lapas. 
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 „Miškinis“. N-7 
10.40 „Iššūkis“. N-7 
11.45 „24/7“.  
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 „24/7“ (tęs.). 
12.50 Mūsų miškai. 
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Mūsų miškai (tęs.). 
14.00 Svarbi žinia. 
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.42 Mano Europarlamentas. 
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Mūsų gyvūnai (k). 
11.35 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
12.30 Neištesėti „Apple“ pažadai“ 
(k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 Dėmesio pakrašty (k).
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Emigrantai. 
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Tikri vyrai.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 „Šlovės dienos“. N-7 
0.15 Trumposios žinios.  
0.20 Dėmesio pakrašty (k). 
0.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Klauskite daktaro (k). 
1.55 Trumposios žinios (k). 
2.00 Mūsų gyvūnai (k). 
2.25 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Tikri vyrai (k). 
5.05 Emigrantai (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 
8.50 „Nenaudėlė beždžionėlė“ (k).
10.55 „Šoklys“ (k). N-7 
12.40 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Piktas vairuotojas“. N-14 
0.20 „Dalasas“. N-7 
1.15 „Detektyvė Džonson“. N-7 
2.10 „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 „Tobula kopija“. N-7  
20.00 Prieš srovę. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kobra 11“. N-7  

23.35 „Nuodėmių daktaras“. N-14 
0.35 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.30 „Tėvynė“. N-14  
2.30 „Naujokė“. N-7 
2.55 „S dalelių paslaptys“. N-7
 

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.15 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21.30 „Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas“. N-7 
23.20 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.15 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
2.20 Bamba TV. S 

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 

14.00 „Vangelija“ (k). N-7
15.00 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Skiriamoji juosta“. N-7 
23.05 „Pabaiga“.
0.00 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
0.55 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 5“ (k). 
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx. DW kultūros ir 
gyvenimo būdo žurnalas (k). 
12.30 Rusų gatvė. Žinios (subti-
truota, k). 
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos 23 s. 
Henzelis ir Grėtel (k). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Aktoriaus Juozo Budraičio 
75-mečiui.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 „Šlovės dienos“ (k). N-7  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas.  
20.40 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą“. 
20.50 „Čaplinas“. 
21.00 „Keisčiausi pasaulio ginklai. 
1 d. Slaptieji D dienos ginklai“. 

21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas. 
22.30 „Gėtė“. N-7 
0.10 Trumposios žinios (k). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
2.00 „Šerlokas 1. Rožinės spalvos 
etiudas“ (k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Koncertas „Mocarto kodas. 
meilė...?“ (k). 
5.00 Televizijos kanalo „LRT 
KULTŪRA“ naujojo sezono prista-
tymas visuomenei (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mano kiemas (k). 
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k). 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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“. N-7 

12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. 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 „Aš – ketvirtas“. N-7 
0.10 „Retrogradas“. N-14  
1.55 „24 valandos“. N-14 
 

7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.30 Vaivos pranašystės. N-7 
9.30 „Miškinis“. N-7
10.35 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.).  
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.).  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 „Genijai iš prigimties“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Miškinis“. N-7  
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 „Inspektorius Mažylis“.. 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
11.35 Emigrantai (k). 
12.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).  
13.30 Mokslo ekspresas (k). 
13.45 Žinios.  
14.00 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.25 Dėmesio pakrašty (k). 
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien. 
19.20 Gyvenimas.  
20.10 Dėmesio pakrašty. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 „Šlovės dienos“. N-7 
0.15 Trumposios žinios.  
0.20 Dėmesio pakrašty (k). 
0.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Klauskite daktaro (k). 
1.55 Trumposios žinios (k). 
2.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
2.25 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Auksinis protas (k). 

5.30 Klausimėlis.lt. (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.20 Su cinkeliu. N-7  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Nakties klajūnai“. N-14 
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 „Tobula kopija“. N-7  
20.00 Svogūnų Lietuva.  N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 „Penktoji valdžia“. N-14  
1.05 „Elementaru“. N-7  
1.55 „Naujokė“. N-7  
2.50 „S dalelių paslaptys“. N-7

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Gyvenimo užrašai“. N-7
0.00 „Gyvi numirėliai“. N-14
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
3.00 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.35 „Žiedų ritmai“ (k).  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 

13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Būrėja“ (k).
14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudystės 
III. Atpildo diena“. N-14 
23.15 „Pabaiga“. 
0.10 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
1.05 „Nikita“ (k). N-7
 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).  
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas (k). 
12.30 Septynios Kauno dienos (k). 
13.00 Istorijos detektyvai (k). 
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.40 Muzikos pasaulio žvaigždės 
(k). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Linija, spalva, forma. 
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
19.15 „Šlovės dienos“ (k). N-7 
20.00 Kelias į namus.  
20.30 Labanaktukas.  
20.40 „Peliukas Lukas“. 
20.50 „Čaplinas“. 
21.00 „Keisčiausi pasaulio ginklai. 
2 d. Skraidantis karys“. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 ARTi. Kaligrafija.  
22.30 „Imtynininkas“. N-14 
0.15 Trumposios žinios (k). 
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Trumposios žinios (k). 
0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
2.00 Valentino Sventicko kūrybos 
vakaras (k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015 (k).
5.05 Bliuzo vakaras (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk!.  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. 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 „Dežavu“. N-7  
0.35 „Juodasis šuo“. N-14  
2.05 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.30 „Užmirštas grožis“. N-7 
9.30 „Miškinis“. N-7 
10.35 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Dar pažiūrėsim. 
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Dar pažiūrėsim (tęs.).  
12.25 Viskas. Aišku. N-7 
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Viskas. Aišku (tęs.). N-7 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Miškinis“. N-7  
19.55 „80-ieji“. N-7  
20.30 „Inspektorius Mažylis“. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Klausimėlis.lt (k). 
11.20 Gyvenimas (k). 
12.10 Oratorija „Paskutinės pago-
nių apeigos“. Tiesioginė transliaci-
ja iš Šv. Jonų bažnyčios. 
12.45 Stilius (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k).  
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.25 Dėmesio pakrašty (k). 
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien.  
19.20 Specialus tyrimas. 
20.10 Dėmesio pakrašty.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Purvini žaidimai“. N-14  
23.15 Trumposios žinios. 
23.20 Durys atsidaro. 
23.50 Trumposios žinios.  
23.55 Mokslo ekspresas (k). 
0.10 Dėmesio pakrašty (k). 
0.30 Trumposios žinios (k). 
0.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
1.25 Trumposios žinios (k). 
1.30 Klauskite daktaro (k). 
1.55 Trumposios žinios (k.). 
2.00 Misija. Vilnija. (k). 
2.25 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Gyvenimas (k). 

5.10 Stilius (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
(k) 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios.  
22.10 „Tamsos pakraštys“. N-14 
0.35 „Dalasas“. N-7  
1.30 „Detektyvė Džonson“. N-7 
2.25 Sveikatos ABC (k).

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 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 „Tobula kopija“. N-7 
20.00 Farai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Pažadėtoji žemė“. N-14 
0.40 „Kaulai“. N-7 
1.35 „Tėvynė“. N-14 
2.35 „Naujokė“. N-7 
3.00 „S dalelių paslaptys“. N-7
 

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Žurovas. Katės uodega 
1d.“. N-7
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Labai juokinga laida. 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Kongas“. N-7
23.45 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.40 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.45 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 „Mylėk savo sodą“ (k).  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 

13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Būrėja“ (k).
14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudystės 
III. Iš anapus“. N-14
23.15 „Sekso magistrai“. N-14 
0.30 „Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos“. N-14 
1.25 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
7.25 „Namelis prerijose“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi. Kaligrafija. (k). 
12.30 Kelias į namus (k). 
13.00 „Keisčiausi pasaulio ginklai. 
1 d. Slaptieji D dienos ginklai“ (k). 
13.50 Valentino Sventicko kūry-
bos vakaras (k). 
15.15 Gustavo enciklopedija. 
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 LRT Kultūros akademija 
(k). 
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
19.15 „Šlovės dienos“ (k). N-7 
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas.  
20.40 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą“. 
20.50 „Čaplinas“. 
21.00 Legendos.  

21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Raudonmedžio rojus“. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Trumposios žinios (k).
1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.45 Trumposios žinios (k). 
1.50 „Imtynininkas“ (k). N-14 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Lietuvių dokumentika (k)
5.05 Istorijos detektyvai (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k). 
11.05 Autopilotas (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Pagalbos skambutis. N-7 
13.05 Valanda su Rūta. 
14.20 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. 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 „Suvokimas“. N-14  
0.25 „Kai nesiseka, tai nesiseka“. 
N-14 
2.20 „24 valandos“. N-14
 

7.10 Reporteris.  
7.55 Mano Europarlamentas. 
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.30 Nuoga tiesa. N-7 
9.30 „Miškinis“. N-7 
10.35 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Ginčas. N-7 
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Ginčas (tęs.).N-7 
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Ginčas (tęs.). N-7 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7  
15.00 Svarbi žinia. 
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europarlamentas. 
16.25 „Genijai iš prigimties“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 „80-ieji“. N-7  
20.30 „Inspektorius Mažylis“.  
21.30 Vaivos pranašystės. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 „Užmirštas grožis“. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas 12“. 
N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
11.35 Specialus tyrimas (k). 
12.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.25 Dėmesio pakrašty (k). 
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“.  
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo! 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Slovėnija - Lietuva. 
23.40 Trumposios žinios. 
23.45 „Įtariamasis“. N-14 
1.30 Trumposios žinios (k). 
1.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
2.25 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“ (k).

 
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k).  

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
9.35 „K11. Komisarai tiria“. N-7 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“. 
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 „Balsuok už mane“. N-14 
22.45 „Egzorcizmas“. N-14 
1.05 „Tamsos pakraštys“ (k). 
N-14

6.55 „Simpsonai“.  
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 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 „Žuviukas Nemo“.  
21.25 „Ernis“. N-14  
0.00 „Keršto aitvaras“. S  
1.40 „Penktoji valdžia“. N-14 
 

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 

N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Žurovas. Katės uodega II 
d.“ (k). N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k). 
19.00 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7  
21.30 „Mirtinas ginklas 2“. N-7
23.50 „Sausas įstatymas. Atviras 
karas“. N-14 
2.10 Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
3.20 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 „Tabatos salonas“ (k). N-7  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.00 „Būrėja“ (k). 
14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 

21.00 „Bekas 3. Skorpionas“. 
N-14 
22.55 „Yves Saint Laurent“. N-14 
1.05 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Aktoriaus Juozo Budraičio 
75-mečiui (k). 
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k).  
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas (k). 
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip 
(k). 
13.00 „Keisčiausi pasaulio gin-
klai. 2 d. Skraidantis karys“ (k).  
13.50 Algirdo Martinaičio 7 dalių 
oratorija „Saulės giesmė“ (k).  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 „Kobzarius“. 
20.15 Mokslo ekspresas (k). 
20.30 Labanaktukas.  
20.45 „Vakaro pasakėlės“. 
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 „Purvini žaidimai“ (k). N-14 
0.15 Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynių apžvalga. 
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.15 Trumposios žinios (k). 
1.20 Koncertuojanti Europa. 
2.05 Trumposios žinios (k). 
2.10 Prisiminkime (k). 
2.20 M. K. Oginskis - pralenkęs 

laiką.  
3.15 Prisiminkime.  
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Mokslo ekspresas (k). 
4.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
5.00 Atspindžiai (k). 
5.30 Kelias į namus (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7 
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.40 Statyk! (k).  
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
14.20 24 valandos. N-7 
15.20 Mes pačios (k).  
15.45 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 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“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 

N-7 
16.00 „Mastrichto policija“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 Farai. N-14  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Sabotažas“. N-14 
0.45 „Geležinė ledi“. N-7

7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.30 Patriotai. N-7 
9.30 „Miškinis“. N-7 
10.35 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7 
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). 
N-7 
12.50 Gyvenu čia.  
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Gyvenu čia (tęs.).  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia. 
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 „80-ieji“. N-7 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 „Ar žinai, kad?...“. 
22.40 „Laiminga pabaiga“. N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. spalio 3 d.

šeštadienis 2015 10 10

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
6.55 Specialus tyrimas (k). 
7.45 „Mažasis princas“. 
8.10 „Animalija“. 
8.35 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
9.30 Žinios.  
9.35 Labas rytas, Lietuva. 
10.30 Žinios. 
10.35 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 „Gyvenimo kelias. 6 d. 
Tėvystė“. 
12.55 „Nematomos 
karalystės“.1 d. Po atviru 
dangumi“.
13.50 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Šantažo karalius“. N-7 
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.45 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
22.45 „Kai sutiksi aukštą tam-
siaplaukį“. N-7 
0.30 „Gyvenimo kelias“ (k). 
1.20 „Nematomos karalystės. 
1 d. Po atviru dangumi“ (k). 
2.10 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Šantažo karalius“ (k). N-7 

3.55 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.45 Specialus tyrimas (k). 
5.30 Durys atsidaro (k).

6.30 „Mažieji Tomas ir Džeris 
I“.  
6.55 „Eskimų mergaitės nuo-
tykiai Arktyje“.  
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Dora ir draugai“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai“. 
10.00 „Nenugalimas Geležinis 
žmogus“. 
11.45 „Sugrįžęs iš praeities“. 
N-7 
13.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios.  
19.30 „Alvinas ir burundukai 
2“. 
21.20 „Karate vaikis“. N-7 
0.10 „Visiškai slaptai“. N-7  
2.00 „Egzorcizmas“ (k). N-14

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
8.30 „Legenda apie Korą“. N-7 
9.00 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės. 
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 „Kelias į Eldoradą“. 

12.45 „Nykštukas Nosis“. 
14.25 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Didysis magijos šou. 
N-7  
21.00 „Paskutinė riba“. N-14 
23.00 „Kloja“. N-14 
0.55 „Pažadėtoji žemė“.

7.05 „Amerikos talentai“ (k).
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato 4 etapas. 2015 m. 
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Išgyvenk, jei gali (k).
14.00 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
15.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7
19.00 Labai juokinga laida (k).
19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 „Bėglys“. N-7
1.00 „Anakonda“. N-7
2.40 „Mitiajaus pasakėlės“ 
(k). N-7
3.15 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Surikatų namai“. 
11.00 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“.
11.30 „Gyvenimas su liūtais“.  

12.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.05 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Būrėja“. 
17.00 „Stebukladarys“. N-7 
18.00 „Tabatos salonas“. 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Paslaptys“. N-14 
23.15 „Gyvenimo kibirkštys“. 
N-14
1.35 „Darbščiosios gražuolės“. 
N-7  

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2015. 
6.45 Kai aš mažas buvau (k). 
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (sub-
titruota). 
10.15 Kelias. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Bajoras Mykola 
Lysenko“. 
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija.  
11.45 LRT Kultūros akade-
mija. Apie Oginskių giminės 
kilmę ir istoriją.  
12.30 Aktoriaus Juozo 
Budraičio 75-mečiui.  
14.00 „Miranda“. 
15.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
16.25 „Haudis Gaudis“. 
16.50 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“ (k). 
17.15 Atspindžiai (k). 

17.45 Žinios. Orai (k). 
18.00 XX Pažaislio muzikos 
festivalis.  
19.15 Lietuvių dokumentika. 
20.15 Kelias į namus (k). 
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas (k). 
23.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (k). 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
1.45 Legendos (k). 
2.30 Muzikos savaitė (k). 
3.00 Linija, spalva, forma (k). 
3.45 IQ presingas (k). 
4.15 Etnokultūros ratas (k). 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Apie žūklę (k). 
15.30 KK2 (k). N-7 
17.30 Dviračio šou (k). 
19.30 „Patobulinti automobi-
liai“. 
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
1.00 24 valandos (k). N-7 
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

7.00 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7  
8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  
9.00 Vienam gale kablys. 

9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Iš peties. N-7  
11.00 „Pasaulio įspūdingiau-
si...“ 
12.00 Praeities žvalgas. N-7  
12.30 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7 
13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 Aukščiausia pavara. 
16.00 Iš peties. N-7  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Utenos „Juventus“.  
19.00 Gražios būtybės. N-7  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Universalus karys“. 
N-14  
2.40 „24 valandos“. N-14
        

7.25 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba. 
8.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.30 „Viskas apie gyvūnus“.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7 
11.30 „Inspektorius Luisas“. 
N-7 
13.30 „Iššūkis“. N-7 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
16.00 Žinios. 
16.20 Muzikinis gimtadienis 
(tęs.).  
17.00 Žinios. 
17.30 Dalyvaujam! Laida apie 
Europos Parlamentą.  
18.30 „80-ieji“. N-7 
19.00 Žinios. 
19.30 Ginčas. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 Ginčas (tęs.). N-7
22.00 „Ar žinai, kad?...“. Laida 
apie Europos Parlamentą. 
22.05 „Bręstantis blogis“. N-14 
0.25 „Tamsesnis už naktį“. S
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Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

(Tęsinys. Pradžia  Anykšta 2015 
09 26)

Intelektą dera maskuoti

Tautų  maišalynėje, taigi su vie-
niems kitų sunkiai ištariamomis 
pavardėmis – visi turėjo pravardes. 
Pirmosios pravardės – nacionalinės, 
antrosios - asmeninės. Lietuviai ir 
latviai pas mus, kaip ir visur kitur, 
buvo „labusai“, armėnai – „aros“, 
azerbaidžaniečiai – „aizeriai“, uz-
bekai, regis, ir buvo vadinami uzbe-
kais, bet su nepagarbia intonacija.

Asmeninės pravardės kildavo 
nuo pavardės arba vardo. Aš bu-
vau šaukiamas „Šmel“ („kamanė“) 
arba „Vidik“. Tas „Vidik“ buvo 
pakankamai subtilus juokelis – Vi-
dmantas, Vidas, surusintas – Vidik, 
bet susietas su videotelevizriumi, 
vadintu „vidiku“ ar „vidiaku“. Vi-
deotelevizoriaus ir mano bendrystė 
reiškėsi ne tik dėl vardų skambesio, 
bet ir dėl stiklo (jo - ekrano, mano 
- akinių). Bičiulis estas, kaip meški-
nas didelis bitininkas, mane vadino 
pirmąja pravarde, šaukdavo „smell-
lia“. Iš jo tarties žvengdavome su-
siriesdami. 

Tiesa, turėjau ir trečiąją pravar-
dę, labai piktą, tie, kurie norėdavo 
įžeisti, sakydavo: „Ė, tu, laikraščių 
skaitytojau“. Čia buvo žiaurus įžei-
dimas. Taip mane šaukti sau leisda-
vo tik seržantai ir praporščikai bei 
vienas kitas kareivis - aršiausias 
priešas. 

Sesė reguliariai, gal kas savaitę, 
siuntė paketus su laikraščiais: „Res-
publika“, „Atgimimu“, „Gimtuoju 
kraštu“... Tarp laikraščių kartais bū-
davo penkrublis, kartais - „Primos“ 
pakelis, kartais – saldainis. Kas 
būdavo tarp laikraščių, suvartoda-
vau pagal tų daiktų paskirtį, o bent 
vieną laikraštį visada turėdavau kur 
nors užsikišęs, kur aš – ten ir koks 
nors laikraštis. Žinoma, toks mano 
užsiėmimas aplinkinius žmones er-

Kaip mes išsivaikščiojome...

zino, kėlė daugelio pašaipas, tačiau 
iš bendruomenės dėl šios ydos ne-
buvau pašalintas.

Aluksnėje buvo vienas už mane 
didesnis iškrypėlis, kuris skaitė 
knygas. Tas vyras sakė, jog buvo  
išmestas iš Taškento universiteto 
ketvirtojo kurso, kur studijavo eko-
nomiką ar inžineriją. 

Mažiukas rusas suprato uzbekiš-
kai ir visada buvo savo „zemliakų“ 
(„žemiečių“) būryje. Nuo jų atsi-
skirdavo, tik kai norėdavo ramiai 
paskaityti. Kartą kilo baisus skan-
dalas, kai naktį šį Uzbekijos rusą 
karininkas aptiko kuopos tualete 
skaitantį... Visi vieningai jį pasmer-
kėme.

Neironizuojant, kalbant rimtai, 
kartais būdavo gėda, kai buvęs stu-
dentas nuspręsdavo su kokią nors 
karinę – techninę discipliną karei-
viams neva dėsčiusiu karininku 
padiskutuoti. Dažniausiai buvo aki-
vaizdu, kad žmogus (karininkas), 
stovintis prie lentos ir braižantis 
kažkokias schemas ir formules, yra 
nevykėlis ar šiaip kvailys. 35-erių 
vyresnysis leitenantas pasmerktas į 
pensiją išeiti niekuo...  Kažkodėl... 

O žmogus, pasirinkęs gyventi 
praporščiku, kas yra? Šį laipsnį ka-
riškiams suteikdavo po pusmetinių 
„studijų“ praporščikų mokykloje. 
Niekur kitur taip greit nebuvo įma-
noma įgyti išsilavinimo ir profe-
sijos kaip praporščikų mokykloje. 
Už tai jie ir buvo 
p ag r i n d in i a i s 
kareiviškų anek-
dotų herojais. 
Praporščikai ant 
antpečių turėjo 
dvi žvaigždes, 
tokias kaip ge-
nerolų, tik labai 
mažytės... Senatvėje gaudavo tre-
čiąją žvaigždutę ir tapdavo vyres-
niaisiais praporščikais. Į vyresnįjį 
praporščiką norėdami jį suerzinti 
kartais kreipdavomės: „Drauge, pu-

santro praporščiko“ arba „Dauge, 
labai mažas generole“.  

Nieko asmeniško, tačiau sovieti-
nėje kariuomenėje buvo įdiegta ne 
tik kareivių, bet 
ir karininkų že-
minimo sistema. 
Nieko blogo, 
jei koks lengvo 
debilumo pra-
porščikas skai-
čiuoja kelnes ar 
šovinius, bet kai 
tokiam žmogui 
liepia dėstyti 
pvz. aukštosios 
m a t e m a t i k o s 
kursą kitiems kvailiams... Viskas 
pakankamai sklandu, kai tarp kvailų 
klausytojų tik kvailiai, bet jei, kaip 
mūsų atveju, yra žmogus beveik su 
aukštuoju išsilavinimu? Pavardę jo, 
to Uzbekijos ruso, prisiminiau – 
Gerasimovas. Tai tas niekšas ne tik 
taisydavo ant lentos užrašytas „dės-
tytojų“ formules ir koreguodavo už-
davinių sprendimus, bet ir keldavo 
hipotezes. Klausdavo, „kaip mano-
te, draugas vyr.leitenante, kokį re-
zultatą gausime, jeigu šitą keisim su 
tuo, o aną štai ten padėsim?“. 

Kartais patys Gerasimovą subar-
davom, gelbėdami karininkus ar 
praporščikus: „Tylėk asile, netruk-
dyk įdomios paskaitos“. Mat, jis 
kažkaip aukas rinkdavosi nekorek-
tiškai, kibdavo, regis, prie padores-
nių kariškių, kurių, matyt, mažiau 
bijojo... Žodžiu, buvo bjaurus jis 
tipas. Ir visa jo bjaurastis – išsila-
vinime, būtų po aštuonių klasių į 
kariuomenę išėjęs, niekam nebūtų 
trukdęs gyventi.   

Nuo adatų – kruvinos kelnės

Regis, nebuvau didelis ligonis, 
bet kai perskaičiau laiškus, kuriuos 
iš kariuomenės rašiau seseriai, tarp 
jų daug rašytų palatoje. Tai iš vie-
tinės „sanitarinės dalies“ (buvo 
Aluksnėje tokia minimizuota li-
goninė su keliom palatom), tai iš 
Rygos ligoninės. Rygoje atsidūriau 
susirgęs plaučių uždegimu.

Karinė ligoninė buvo įrengta 
senoviniame pastate, gal kokiuo-
se rūmuose. Kaip jie atrodė iš išo-
rės – nepamenu, tačiau žinau, kad 
viduje buvo daug visokių laiptų ir 
užkaborių, atrodytų konstruota taip, 
kad eidamas iš vienos palatos į kitą 
bent tris laiptelius turi pakilti ar nu-
sileisti. Kitaip tariant, kad ligonis 
kuo daugiau judėtų...

Gal kas keturias valandas jaunos 
seselės leisdavo peniciliną. Mergai-
tes kankinome negailestingai. Tiesa, 
ir jos mums nebuvo labai mielos. 

Visi dėvėjome ilgas baltas apati-
nes kelnes ir visų užpakaliai buvo 
su vienodomis raudonomis dėmė-
mis. Atrodytų švirkštų adatas tyčia 
kas bukindavo, kad po injekcijos 
į užpakalį iš dūrio vietos sruven-
tų kraujas. Nepatiko ši procedūra 

mums, tad kai 
ligoninėje ne-
s i m a t y d a v o 
budinčių gydy-
tojų-karininkų, 
seseles siųsda-
vome po vel-
nių su visu jų 
penicilinu. Bet 

atkakliausios vis tiek bandydavo 
atlikti savo pareigą.

Nesunku įsivaizduoti, kas vyksta, 
kai gležna mergaitė pvz. 2 valandą 
nakties braunasi į palatą, kurioje 

kokie 8 aštuoniolikmečiai bernai 
visai nepageidaujantys susitiki-
mo su ja. Šie „renginiai“ paprastai 
baigdavosi seselės ašaromis... Svar-

biausia, kad už 
tai, jog seselei 
bandant suleisti 
tau vaistus naktį 
rėkei „gelbėkit, 
prievartauja“, 
gydytojas-kari-
ninkas negalėjo 
net ir nubausti.

Nors Rygos 
ligoninėje buvo 
daug jaunų ir 
gražių seselių, 

bet ryškiausiai prisimenu pagyve-
nusią latvę. Ligoninės valgykloje 
sėsdavome prie nedidelių staliukų, 
kaip paprastoje kaimo ar miestelio 
valgykloje (įprastinėje kariuomenės 
valgykloje buvo ilgi dešimtviečiai 
stalai). 

Vieną sekmadienio rytą valgy-
kloje dirbusi moteris man griežtai 
nurodė, kad turiu sėsti atskirai nuo 
kitų ligonių. Neatsimenu, kuo mane 
maitino, bet kažkuo ypatingu, kaž-
kuo padarytu specialiai man. „Tau, 
sūneli, šiandien Velykos.“ – paaiš-
kino savo dėmesio priežastį... 

Ne maistu buvau priblokštas, o 
faktu, jog kažkokiems svetimiems 
žmonėms rūpi kiti kažkokie svetimi 
žmonės. 

Mūsų, valgytojų, buvo bent ke-
liasdešimt, gal ir visas šimtas, nuo-
lat besikeičiančios sudėties. Atro-
dytų, kuriems galams žiūrėti kieno 
kokia pavardės galūnė, ir kam kada 
Velykos...  

Saugojome gamyklą Panevė-
žyje

1990-ųjų gegužę būrys sovietų 
karių buvo atskraidintas į Panevė-
žį. Tiksliau iš Aluksnės iki Rygos 
valandų valandas kratėmės trau-
kiniais, pradžioj siauruoju gele-
žinkeliu, paskui plačiuoju. Rygoje 
buvom sugrūsti į krovininį „kuku-
rūzininką“, jam kylant ir leidžiantis 
(o jis iš esmės tik kilo ir leidosi) 
skausmas plėšė žandikaulius ir ausų 
būgnelius. Visi rėkėm, bet visi iš 
lėktuvo išlipom ir su būgneliais, ir 
su žandikauliais.

Iki Panevėžio atkeliavome turė-
dami automatus, bet „kukurūzinin-
kui“ nusileidus Pajuostinio aero-
drome, ginklai iš mūsų buvo paimti, 
surinkti ir atiduoti saugoti vietiniam 
kariniam daliniui. Buvom gal 25. 
Mus nuvežė į Panevėžio mieste 

buvusią lėktuvų remonto gamyklą, 
davė kelias racijas, kelis prie virvės 
pririštus gelžgalius (bananus) ir lie-
pė gamyklą saugoti nuo „litovcų“.

Visi gyvenome pačioje gamyklo-
je, ankštoje patalpoje, kurioje lovas 
teko rikiuoti trim aukštais, vieną ša-
lia kitos. Gamyklą daugiau nei mė-
nesį saugojome kaip patys išmanė-
me. Mūsų būrio vadas, karininkas, 
leido mums gyventi savo gyveni-
mą, o jam mes taip pat stengėmės 
neįkyrėti. Darbo metu gamykla bū-
davo pilna praporščikų ir karininkų 
– gamyklos darbuotojų. Pasibaigus 
darbo laikui kariškiai išeidavo iš 
gamyklos ir tada kaip zombiai išlįs-
davome mes, apsauga... Gerdavome 
samagoną, važinėdavomės elektro-
krautuvais, per racijas erzindavome 
Lietuvos policininkus. 

Tiksliau ne mes, o aš erzinda-
vau... Mūsų ir policininkų racijos 
veikė tuo pačiu dažniu. Girdi: „Šeš-
tas, šeštas - Tulpių gatvėj girtas „Ži-
gulys“ važiuoja“. „Tik nelėk kaip 
akis išdegęs, dar pats išsitėkši“, 
– tėviškai patardavau pareigūnui. 
„Kas čia kalba?“ – pasidomėdavo 
policininkas. „Kas, kas... Aišku, 
„Laisvės radijas“ iš Vašingtono.“ 
– sakydavau. Nors gal greičiau sa-
kydavau: „Kalba Smolnis. Leninas. 
Vladimiras Iljičius.“ Bet kuriuo 
atveju pareigūnui kildavo pagrįstas 
įtarimas, kad kalbėtojas yra ne tas 
asmuo, kuriuo dedasi, tačiau polici-
ninkai laikėsi oriai ir į provokacijas 
neatsakydavo. 

Kartą pavakary, gražiais mėly-
nais sovietinės aviacijos antpečiais 
pasidabinęs, su raudona žvaigžde 
papuošta pilote, sėdėjau ant kalve-
lės, šalia gamyklos tvoros, prie pat 
įmonės kuro bazės. Kitapus tvoros 
į futbolą ėjo „Ekrano“ sirgaliai. Tą 
vakarą stadione, matyt, petardos ne-
šaudė, neliko... Vienas iš minios su-
šuko: „Žiūrėkit – rusas“, ir pasipylė 
ugnis ir trenksmai... Intuityviai lei-
dausi bėgti ne į gamyklos teritorijos 
gilumą, o patvoriu, kuo toliau kuro 
statinių, paskui save „vesdamasis“ 
sirgalių petardas. Panevėžys tą kar-
tą neišlėkė į orą, bet 1990-ųjų pa-
vasarį buvimas ruso kailyje – kiek 
ekstremaloka atrakcija.

Persukant juostą atgal, atsimenu, 
kad dar prieš Lietuvos nepriklau-
somybės paskelbimą, mano brolis 
Aluksnėje apie mane kalbėjosi su 
kuopos vadu. Senas (gal kokių 40 
metų) majoras jam sakęs – geriau, 
kad broliukas tarnybą tęstų ne Lie-
tuvoje, ne Latvijoje, ne Estijoje: kas 
žino, kokia bus mėsmalė...

    

...Kartą kilo baisus skan-
dalas, kai naktį šį Uzbekijos 
rusą karininkas aptiko kuo-
pos tualete skaitantį... Visi 
vieningai jį pasmerkėme...

...Vieną sekmadienio rytą 
valgykloje dirbusi moteris 
man griežtai nurodė, kad 
turiu sėsti atskirai nuo kitų 
ligonių. Neatsimenu, kuo 
mane maitino, bet kažkuo 
ypatingu, kažkuo padarytu 
specialiai man. „Tau, sūne-
li, šiandien Velykos...“

Matyt, jaučiausi kietas…

KAUKĖS

Šioje nuotraukoje Aluksnėje tarnavę lietuviai… Kurių galų fo-
tografuotasi prie stendo su užrašu „Perestroika“ („Persitvarky-
mas”) teksto autorius nebeprisimena. Gal toks stendas karei-
viams atrodė patriotišku? 
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Pasveikinti buvusių kolegų į 
Anykščių policijos komisariatą 
atvyko Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis, lydimas savival-
dybės administracijos direktorės 
Venetos Veršulytės, Anykščių šv. 
Mato bažnyčios klebonas Petras 
Baniulis, Anykščių ugniagesių 
gelbėtojų vadovas Saulius Sla-
vinskas, Anykščių urėdas Sigitas 
Kinderis, Anykščių baseino direk-
torė Sonata Veršelienė, „Anykš-
tos“ vyriausioji redaktorė Gražina 
Šmigelskienė.

Visi, išskyrus kleboną, sakė 
sveikinimo kalbas ir dėkojo poli-
cininkams už gerą darbą, o meras 
Kęstutis Tubis kalbėjo, jog džiau-
giasi kadaise prisidėjęs prie komi-
sariato pastato statybų, į kurį, pa-
sak jo, „dabar malonu ateiti ne tik 
nukentėjusiems, bet ir prisidirbu-
siems“. Meras kalbėjo, kad visuo-
menės pasitikėjimas policija auga 
ir tai labai svarbu. Rajono vado-
vas linkėjo policininkams tarnauti 
mažiausiai po 30 metų, o ir išėjus 
į pensiją siekti antros karjeros.

„Europos Sąjungos valstybė-
se „antra karjera“ labai svarbu, 
– kalbėjo buvęs Lietuvos gene-
ralinio komisaro pavaduotojas K. 
Tubis, – norėčiau, kad ir Lietuvoje 
karjerą baigę pareigūnai galėtų ne 
konkurso tvarka užimti aukštas 
pareigybes. 5 aukšti policijos pa-

reigūnai dabar dirba savivaldy-
bėse ir tai rodo, kad žmonės jais 
pasitikėjo“, – sakė K. Tubis. 

Meras taip pat džiaugėsi puikiu 
policininkų darbu Lajų take.

K. Tubis apgailestavo, kad po-
licijos reforma nebuvo efektyvi 
- atėmus iš rajono komisariatų 
juridinio asmens statusą padidėjo 
išlaidos trasnportui ir žmogiškie-
siems resursams. K. Tubis sakė 
šį klausimą kėlęs ir dar kelsiantis 
aukščiausiu valdžios lygmeniu.

Anykščių policijos komisaria-
to viršininkas Rimantas Čepulis 
sveikino pareigūnus, linkėdamas, 
kad juos pačiaus saugotų angelai.

„Angelai ir policija gelbs-
ti žmones nuo nusikaltimų, nuo 
nuodėmių, nuo nelaimių“, – kal-
bėjo viršininkas ir priminė, kad 
reikia didžiuotis, jog „mes tarnau-
jame tėvynei, žmonėms ir galime 
padėti“.

R. Čepulis Anykščių policinin-
kams įteikė dešimtis apdovanoji-
mų už nepriekaištingą ir pavyz-
dingą tarnybinių pareigų atlikimą, 
pasiektus rezultatus stiprinant 
teisėtvarką ir Angelų sargų dienos 
– Policijos šventės proga. Padėkas 
ir garbės raštus lydėjo piniginės 
dovanos ir pažadai išleisti parei-
gūnus savaitei atostogų.

R. Čepulis savo kalboje akcen-
tavo šią vasarą policininkams iški-

lusius netikėtus išbandymus, kaip 
palaikyti tvarką ir sureguliuoti 
turistų srautus Lajų take. “Tačiau 
mes su šiuo darbu susitvarkėme”, 
- kalbėjo Anykščių rajono polici-
jos komisariato viršininkas.

Viršininkas paskelbė, kad penk-
tadienį Vilniuje Valdovų rūmuose 
vyksiančio minėjimo metu Vidaus 
reikalų ministro padėka bus įteik-
ta anykštėnui, Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio 
tyrėjui Aleksandrui Zaicevui. 

Šiame renginyje Valdovų rū-
muose ruošėsi dalyvauti ir meras 
K. tubis.

R. Čepulis apdovanojo du poli-
cijos rėmėjus ir gal dešimt komi-
sariato pareigūnų sportinių varžy-
bų prizininkų.

Apie tai, kaip policininkai treni-
ruojasi ir mokosi sugauti „blogiu-
kus“, kaip šaudo į „piktadarius“, 
buvo parodytas pačių policinin-
kų susuktas filmukas, kuris buvo 
linksmai komentuojamas.

Po to visas komisariatas išsiri-
kiavo ant laiptų bendrai nuotrau-
kai, po kurios salytėje laukė šven-
tinis tortas.

 
Angelų sargų dieną įvertinti
 
Lietuvos policijos generalinis 

komisaras padėkos raštu apdova-
nojo Viešosios policijos skyriaus 
areštinės vyresnįjį postinį Artūrą 
Strunevičių.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
apdovanojo: 

- antrojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 
Ingą Raščiuvienę, Utenos apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Kriminalinės polici-
jos skyriaus vyresniąją tyrėją;

- trečiojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Už nuopelnus“:

Neringą Kamarovienę, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus areštinės vyresniąją 
specialistę;

Laurą Laurinavičiūtę, Ute-
nos apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Kelių policijos 
poskyrio vyresniąją specialistę.

Gintarą Rudoką, Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Kriminalinės polici-
jos skyriaus vyresnįjį tyrėją.

- trečiojo laipsnio policijos pa-
sižymėjimo ženklu „Už neprie-
kaištingą tarnybą“ Raimondą 
Kvietkauskaitę, Utenos apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio 
specialistę. 

 
Reiškia padėką:
 
Rolandui Kaulakiui, Utenos 

apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus Prevencijos posky-
rio tyrėjui;

Dalei Ramoškienei, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Kriminalinės 
policijos skyriaus vyresniajai ty-
rėjai;

Rolandui Raščiui, Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio ty-
rėjui.

 
Suteikė papildomas mokamas 

atostogas:
 
Dianai Kisielienei, Utenos 

apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Migracijos skyriaus 
Anykščių grupės vyresniajai spe-
cialistei;

Deniui Latatujevui (Denis 
Latatujev) Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos 
skyriaus tyrėjui;

Sandrai Paunksnytei, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Kriminalinės 
policijos skyriaus vyriausiajai ty-
rėjai.

 
Skyrė vienkartines pinigines 

išmokas:
 
Andriui Aurylai, Utenos aps-

krities vyriausiojo policijos komi-

sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio vy-
riausiajam patruliui;

Arnoldui Čepokui, Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Patrulių būrio vyriausia-
jam patruliui;

Ernestui Jevsejevui, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Kriminalinės 
policijos skyriaus tyrėjui;

Gintautui Kardeliui, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus areštinės vyresnia-
jam postiniui;

Egidijui Lavinskui, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Kriminalinės 
policijos skyriaus vyresniajam 
tyrėjui;

Vitai Mališauskienei, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato kanceliarijos raštve-
dei;

Larisai Dobrovolskienei, Ute-
nos apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Logistikos sky-
riaus vyresniajai specialistei;

Jonui Kedainiui, Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato Logistikos skyriaus ins-
pektoriui.

Už aktyvų dalyvavimą policijos 
rėmėjų veikloje, pagalbą polici-
jos pareigūnams bei Angelų sargų 
dienos–Policijos šventės dovanas 
R. Čepulis įteikė Anykščių rajono 
policijos komisariato policijos rė-
mėjams Sauliui Geniui ir Sauliui 
Rutkauskui.

Panevėžio apygardos probaci-
jos tarnybos padėka – Arkadijui 
Muchinui, Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato Viešosios policijos skyriaus 
Prevencijos poskyrio tyrėjui.

Lietuvos Respublikos genera-
linio prokuroro padėka – Sauliui 
Pakėnui, Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos 
skyriaus vyriausiajam tyrėjui.

-ANYKŠTA

iš arti

Angelų sargų dienos išvakarėse, Anykščių policininkai dieną 
pradėjo šv. Mišiomis Anykščių šv. Mato bažnyčioje, o vėliau da-
linosi apdovanojimus ir klausėsi sveikintojų kalbų, žiūrėjo pačių 
sukurtą filmuką apie pratybas  ir valgė tortą.

Džiaugėsi, kad susidorojo su iššūkiais Lajų take

Geriausiu šalies policininku šiemet pripažintas Utenos apskri-
ties vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio 
vyresnysis tyrėjas Nerijus Urbonas.

Valdas Palionis Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono poli-
cijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus 
viršininkas.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos komisariato 
viršininkas Rimantas Čepulis savo pavaldi-
niams linkėjo angelų apsaugos.

Anykščių policijos komisariate dirba daug moterų.
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siūlo darbą

Nuolat siūlau patikimą darbą rimtiems 
žmonėms sandėliuose VOKIETIJOJE 
(krovėjams, krautuvo vairuotojams, 
prekių surinkėjams, palečių remontinin-
kams)

Uždarbis nuo 8,50 eur/val, suteikiamas 
geras būstas (yra internetas). Jokių įdar-
binimo mokesčių.

Daugiau informacijos: +37066611127

Įmonei reikalingi 
tolimųjų reisų vairuotojai.

Pastovūs maršrutai: 

Italija-Rusija.
Laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-698) 43683.

Siulome darbą 
operatoriams(-ėms)-
paruošėjams(-oms) 

laidų gamybos įmonėje. 
Kreiptis darbo dienomis nuo 
9.00 iki 17.00 val. telefonu: 
866218734

Reikalingi miško ruošos darbi-
ninkai.

Tel.: (8-698) 82555, 
(8-616) 93661.

- Kiek policininkų dirba Anykš-
čių policijos komisariate? Kiek iš 
jų patrulių? Kaip keičiasi polici-
ninkų skaičius per pastaruosius 
metus?

- Utenos apskrities VPK Anykš-
čių rajono policijos komisariate yra 
77 policijos pareigūnų pareigybės. 
Šių metų pradžioje buvo laisvos 10 
pareigybių, o spalio 1 dieną jau 17 
pareigybių. Patrulių būryje yra 17 pa-
reigybių, iš jų 9 laisvos. Šiais metais 
sunkius, labai sunkius nusikaltimus, 
nusikaltimus, susijusius su organizuo-
tu nusikalstamumu, kurie įvyko mūsų 
rajone, tiria tik Utenos apskrities po-
licijos komisariato pareigūnai. Dėl 
šios priežasties penkiais pareigūnais 
sumažėjo ir kriminalinėje policijoje. 

- Ar Anykščių policijoje jaučiate 
kadrų trūkumą? Ar nekyla grės-
mė, kad dėl pareigūnų trūkumo 

Dėl moterų smurto vis dažniau skundžiasi vyrai
Penktadienį policija šventė profesinę šventę - Angelų sargų die-

ną. Šventės proga į „Anykštos“ klausimus apie Anykščių policijos 
aktualijas paprašėme atsakyti Anykščių rajono policijos komisa-
riato vyresnįjį specialistą Petrą PUMPUTĮ. 

policijai iškiltų rizika nebesugebėti 
užtikrinti visuomenės saugumo? 

- Labiausiai juntamas patruliuojan-
čių pareigūnų stygius. Tam, kad užti-
krinti visuomenės saugumą, ypatingai 
viešose vietose ir operatyviam rea-
gavimui, patruliavimui pasitelkiami 
pareigūnai iš kriminalinės policijos 
ir apylinkių inspektoriai bei padalinių 
bei policijos komisariato vadovai. Tai 
nėra labai gerai, nes nukenčia jų tie-
sioginis darbas. Kadangi patruliams 
keliami dideli sveikatos reikalavimai, 
o jų atlyginimai tikrai nedideli, to-
dėl nelengva prisikviesti motyvuotų 
tam darbui žmonių. Dabar vykdoma 
reforma, kai atleidžiami pareigūnai, 
nevykdantys policinių funkcijų (orga-
nizaciniuose, personalo ir panašiuose 
padaliniuos), ir jų pareigybės keičia-
mos į mažiau apmokamas karjeros 
valstybės tarnautojų pareigybes. Taip 

tikimasi sutaupyti  pinigų, kuriuos 
būtų galima panaudoti mažiausiai 
uždirbančių pareigūnų atlyginimų 
kėlimui.

- Policininkai mato daug žiau-
rumo, daug skausmo. Tai negali 
nepaveikti žmogaus. Ar daug po-
licininkų neišlaiko tokios sudėtin-
gos tarnybos?

- Žinoma, kad policininko dar-
bas kainuoja daug jo paties nervų, 
tačiau, matyt, žmogus, eidamas į 
tokį atsakingą darbą, pats paklausia 
savęs, ar jis gali tą darbą daryti. Ma-
tome, kad atsitiktinių žmonių polici-
joje tikrai mažėja. Utenos apskrities 
vyriausiame policijos komisariate 
nuolatos dirba psichologas, kuris 
nuolat vykdo stebėseną, atlieka mi-
kroklimato tyrimą kolektyvuose ir 
padeda pareigūnams individualiai. 
Pastaraisiais metais, pareigūnų, ku-
rie būtų pasitraukę iš tarnybos dėl 
jos sudėtingumo, nebuvo.

- Kokias labiausiai įsimintinas 
prevencines priemones šiais me-
tais vykdėte?

- Prevencines priemones pagal savo 
funkcijas nuolat vykdo Prevencijos 
poskyrio apylin-
kių inspektoriai 
ir bendruomenės 
pareigūnai. Ben-
druomenės parei-
gūnai kiekvienais 
metais sugalvoja 
ir įgyvendina 
daug įvairiausių renginių su atski-
romis visuomenės grupėmis. Viena 
tokia prevencinė priemonė kartu su 
ROTARY klubu buvo vykdoma ir 
šiemet. Parinkę 12 mokinių, linkusių 
nusikalsti, policijos pareigūnai su jais 
dirbo. Jie dalyvavo Anykščiuose vei-
kiančių įvairių sporto šakų, pvz. kara-
te užsiėmimuose, padėjo senyviems 
žmonėms sutvarkyti aplinką. Rajono 
ūkininkas gana nuoširdžiai parodė 
visą žmogaus, auginančio duoną, 
sunkų darbą. Gal jau nebe kiekvienas 
išsivaizduojame, kaip grūdas pasėja-
mas, užauginamas, nukuliamas, su-
malamas ir iškepama duona.

Buvo parodyta, kaip dabar tam 
pasitelkiama galinga technika. Net 

didžiausi neklaužados tuo buvo susi-
žavėję, o mes tikimės, kad čia buvo 
pasėtas ir gėrio grūdas. 

- Šiemet ne vienas policininkas 
puikiai pasirodė respublikiniu 
mastu – geriausias policininkas, 
maratono bėgikai ir pan. Gal ga-
lite išskirti svarbiausius Anykščių 
policininkų pasiekimus respubli-
kiniu mastu?

- Geriausiu 2015 m. šalies viešo-
sios policijos prevencijos padalinio 
pareigūno (apylinkės inspektoriaus) 
konkurso antrajame (baigiamajame) 
etape pirmąją vietą laimėjo Anykš-
čių rajono policijos komisariato Vie-
šosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio vyresnysis tyrėjas Nerijus 
Urbonas. Rugsėjo 13-ąją, „Danske 
Bank Vilniaus maratone“ bėgo du 
Anykščių policijos pareigūnai. Vie-
šosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio tyrėjas Aleksandras Zaice-
vas, nuolat dalyvaujantis įvairiuose 
bėgimuose, sekmadienį bėgo pirmą-
jį savo gyvenime maratoną. 42 kilo-
metrus 195 metrus pareigūnas nubė-
go per 3 val. 19 min. 49 sekundes. 
Bendrojoje įskaitoje Aleksandras 

Zaicevas užėmė 
116 vietą (bė-
gime dalyvavo 
daugiau kaip 16 
tūkstančių bėgi-
kų). Pareigūnas 
savo amžiaus 
grupėje finiša-

vo 29-as. Kitas Anykščių policijos 
pareigūnas – Kriminalinės policijos 
skyriaus tyrėjas Adas Stasiūnas – 
bėgo pusmaratonį. 21 kilometrą 98 
metrus pareigūnas įveikė per 1 val. 
42 min. 59 sek. ir buvo 454-as.

- Ar jaučiate besikeičiantį visuo-
menės požiūrį į policiją, ar jaučia-
te, kad visuomenė policija imtų 
pasitikėti labiau?

- Manome, kad piliečių požiūris į 
policiją gerėja. Juk policija viena iš 
pirmųjų pradėjo organizuoti ir toliau 
tęsia antikorupcines priemones siste-
mos viduje. Patys policininkai sulai-
ko asmenis, siūlančius ar duodančių 
kyšius pareigūnams. Vis geresnių 
atsiliepimų iš žmonių sulaukiame 

žiniasklaidoje, daugėja pranešimų 
apie neblaivius vairuotojus. Gal ir ne 
visada suspėjame į visus pranešimus 
reaguoti laiku dėl nepakankamo pa-
reigūnų skaičiaus gatvėse, tačiau 
raginame ir toliau visiems būti pilie-
tiškais.

- Kokie nusikaltimai dažniausi 
Anykščių rajone, ar mažėja nusi-
kaltimų skaičius? Gal kurios nors 
srities nusikaltimų daugėja? 

- Bendras nusikalstamumas ma-
žėja. Visada dominuoja vagystės. 
Kiekvienais metais daugėja smurto 
artimoje aplinkoje. Jau dažniau iš-
drįsta skustis ir vyrai, patyrę moterų 
smurtą.

- Gal galite išskirti kokius nors 
Anykščių rajone įvykdytus nusi-
kaltimus, išsiskiriančius absurdiš-
kumu, kvailumu ar dar kuo nors 
neįprastu?

- Kiekviena baudžiamoji byla ar 
įvykis yra savitas. Svėdasuose, kai 
vietos gyventojas išdaužęs parduo-
tuvės durų stiklą įsipjovė ranką ir 
pavogė alkoholinius gėrimus, poli-
cijos pareigūnus atvedė kraujo lašai 
iki pat pavogto ir jau išgerto degti-
nės butelio, o prie butelio surado ir 
gulintį vagį.

- Kokius „degančius taškus“ 
Anykščių rajone išskirtumėte, ku-
riuos reikėtų „užgesinti“, kad pa-
didinti visuomenės saugumą? Ar 
yra kokių nors įsisenėjusių proble-
mų, apie kurias policija įspėja, bet 
jos nesprendžiamos arba spren-
džiamos nepakankamai?

- Manome, kad policija gali įtakoti 
gal 20 procentų nusikalstamų veikų 
ir kitų teisės pažeidimų. Tačiau nu-
sikalstamumo priežastys visgi lie-
ka socialinės, ekonominės ir pan. 
Pavyzdžiui, jeigu būtų galimybė 
apšviesti gatves miestuose ir gyven-
vietėse visą naktį, tai padidintų sau-
gumo jausmą. Arba vien tik tai, kad 
policijos bendruomenės pareigūnai 
dirba visą vasarą su 12 linkusių nu-
sikalsti vaikų, dar negarantuoja, kad 
tie vaikai toliau nedarys nieko blogo, 
jeigu su jais daugiau niekas neužsi-
ims. 

-ANYKŠTA

EX‘IT‘e aktoriai kalba apie vi-
siems taip gerai pažįstamus jaus-
mus – meilę, nusivylimą, džiaugs-
mą, atgailą – kitokia kalba. Čia 
nelieka miuziklams būdingo libre-
to – žodžius pakeičia aktorių balsi-
nės išraiškos, šokis bei muzikantų 
kuriamos melodijos. Žiūrovai ska-
tinami užeiti už žodžių sąlygoja-
mų apribojimų, aktorių elgesyje ir 
potyriuose atrasti save, ir susikurti 
savo, kaip pagrindinio miuziklo 
herojaus, išgyvenimų istoriją.

Miuziklas EX‘IT – tai kelionė 
laiku, kurioje išvysime gyvenimo 
koliažą, apimantį vaikystę, paau-
glystę, pirmąją meilę, jaunavedžių 
ir naujakurių pastangas kasdie-
nybei suteikti žavumo ir pabėgti 
nuo rutinos, mirtį, kurios akivaiz-
doje bet kokios kaukės, užimamos 
pareigos ar kasdieniniai rūpesčiai 
tampa beprasmiai, bei atgailą, at-
siprašymą, kuriam ryžtis teko ti-

Eksperimentinis miuziklas “EX’IT” - Anykščių menų inkubatoriuje
Eksperimentinis miuziklas „EX‘IT“ - tai vienas pirmųjų jauno 

teatro kūrinių, kuris bendrai kūrybai subūrė Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją bei Vilniaus kolegiją baigusius dramos, pan-
tomimos ir miuziklo aktorius. Šiuo spektakliu jaunieji JMT me-
nininkai laužo klasikinio miuziklo rėmus ir siekia sukurti kitokį 
– šiuolaikišką lietuvišką miuziklą. 

krai beveik kiekvienam. Žiūrovai 
kviečiami iš naujo apmąstyti savo 
gyvenimą kaip įvykių ir patirčių 
grandinę, bei suprasti, jog kiekvie-
na pasekmė turi ir savo priežastį. 

Miuziklo kūrėjai siunčia žinią 
apie tai, kad dažnas nūdienos vi-
suomenės narys skubėdamas bei 
nepaisydamas nieko – aplinkybių, 
aplink esančių žmonių, savo iš-
moktų ar neišmoktų pamokų, taip 
gali niekuomet ir neatrasti atsaky-
mo į ieškomą gyvenimo prasmės 
klausimą. 

Miuziklo premjera pristatyta 
2015 m. sausio 29 d. Lietuvos na-
cionaliniame dramos teatre.

Režisierius – Albertas Vidžiū-
nas

Dramaturgija – Indrės Bruč-
kutės

Muzika - Karolinos Kapustaitės
Choreografija - Gytės Bartoš
Scenografija - Indrės Šidlaus-

kaitės
Kostiumai – Agnės Alaburdai-

tės, Gertrūdos Ramūnaitės, Marijos 
Armonaitės ir Rūtos Lendraitytės

Vaidina: Šarūnas Gedvilas, Le-
onas Milius, Donatas Mickūnas/ 
Laurynas Sventickas, Justina Ka-
minskaitė/ Gintarė Šmigelskytė, 
Paulė Konstancija Giniotaitė, Gre-
ta Paukštė/ Lina Vasiliūtė

Groja: Tadas Motiečius (akor-
deonas), Mantvydas Čiuplys (per-
kusija)

Trukmė: ~1 val., be pertraukos

Spektaklis vyks spalio 16 die-
ną 18 val. Anykščių menų inku-
batoriuje. 

Bilieto kaina – 6,5 EUR.

Moksleiviams, studentams, ne-
įgaliesiems, senjorams taikoma 
20% nuolaida.

Grupėms iš 10 ir daugiau žmo-
nių- 20% nuolaida bei 1-as bilietas 
nemokamai.

Bilietus įsigyti galima Anykš-
čių menų inkubatoriuje.

Anykščių rajono policijos komisariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis pastebėjo, kad lyginant su sausio 1- os dienos 
duomenimis, dabar Anykščių policijoje laisvų pareigybių padau-
gėjo nuo 10- ies iki 17- os. ...„Pastaraisiais metais, 

pareigūnų, kurie butų pa-
sitraukę iš tarnybos dėl jos 
sudėtingumo, nebuvo“...
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

PARDUODAME STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

malkas . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Ilgastrėliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

 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 spalio 5-9 d.  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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Nekilnojamasis turtas

7,5 ha žemes ūkio paskirties žemę 
Ramaškių kaime 1500 Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

Dviejų kambarių butą Šviesos ga-
tvėje. Galima su baldais.

Tel. (8-620) 81672.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Garažą. 
Tel. (8-614) 76784. 

Automobiliai, 
dalys

Automobilį VAZ-21214 NIVA (pen-
kių bėgių, įpurškimas, TA galioja iki 
2017-05-13). 

Tel. (8-682) 30915.

OPEL VECTRA variklį dalimis (ben-
zinas, 1600 kub. cm, 16 vožtuvų, 74 
kw, ecotekas).

Tel. (8-680) 58782.

Kuras

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus. Turi sau-
suolio.

Tel. (8-645) 19855.

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 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Stambias lapuočių atraižas ir 
įvairias malkas. 

Tel. (8-683) 57655.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Bulves, kopūstus, burokėlius. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Žieminius kviečius, šiaudus kit-
komis. Karvę (žala, stambi, ver-
šinga).

Tel. (8-678) 31295.

Kvietrugius “Valentino”, sausi, 
tinka sėklai. 130 Eur/t. Anykščių 
raj. 

Tel. (8-687) 17255.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, 
puselemis 40-60 kg, kiaulieną svi-
lintą. Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Rūkytas namines dešras, kum-
pius, šoninę, nugarinę, sprandinę, 
lašinukus. Gali atvežti.

Tel. (8-652) 26609.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuoto rėmo). Greitas pristaty-
mas, konsultuoja dėl montavimo, 
gali pastatyti. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt

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

www.siltnamis.info, 
www.metalika.lt, Nemuno g. 51, 

Panevėžys, tel.: (8-45) 42-91-08, 
(8-656) 69123, 
(8-655) 05745.

Jaunas kaimiškas vištaites. 
Tel.: (8-615) 46402, 
(8-656) 27033.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 4 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, prekiausime 
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.

Nuoma

Parduoda, nuomoja arba keičia 
dviejų kambarių bendrabučio tipo 
butą.

Tel. (8-670) 53497.

Parduoda arba nuomoja dvie-
jų kambarių butą bendrabutyje 
Anykščiuose. 2500 Eur.

Tel. (8-606) 59562.

Išsinuomotų 1 kambario butą. 
Tel. (8-604) 02050. 

Ieško 2 kambarių buto geroje 
miesto vietoje, su vaizdu pro langus. 
2 arba 3 aukštas. Gali būti ir be re-
monto. Siūlyti visus variantus.

Tel. (8-677) 73210.

Išsinuomotų patalpas prekybai 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-673) 24291.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai išsinuomos žemę, mokės 
nuo 100 Eur/1ha, nuo 10 ha/130 
Eur. 

Tel. (8-647) 48117.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Privačios psichologo konsultacijos. 
Priima individualiai ir poras - šei-
mas.

Išsamensė informacija tel. (8-686) 
87466.

Autoservisas remontuoja auto-
mobilius. Ruošia techninei apžiūrai. 
Kompiuterinė automobilio diagnosti-
ka. Elektrinės dalies remontas.

Adresas: Mindaugo 23A, 
Anykščiai.

Tel. (8-682) 12052.

Kvalifikuota apdailininkė, dirbanti 
su verslo liudijimu, atlieka remon-
to ir apdailos darbus. Važiuoja į 
kaimo vietoves.

Tel. (8-615) 47417.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atliekami 
beore Amerikos gamybos įranga, 
greitai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Kaminų įdėklai. Pristatomi, apšil-
tinti kaminai. Mūrijimo, skardinimo 
darbai. 

Tel. (8-686) 95423.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to terasas, malkines, pavėsines, 
atlieka skardinimo darbus. Kloja 
laminatą, parketlentes, montuoja 
gipsą ir t. t.

Tel. (8-600) 78285.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną. Parduoda sausą koky-
bišką statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
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 forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Beasbestinis šiferis
Plieninės stogų ir 

sienų dangos
Keramikinė, betoninė 

čerpė
Stoglangiai

Plėvelės stogams ir 
sienoms

Plastikinės, medinės 
dalylentės

Viskas iš skardos
Skardos lankstymas

Atvažiuoja, 
paskaičiuoja. 

UAB „Stogvyga“, 
tel. (8-652) 49994.

“AUKSO LAIKO LT”  TURAS JŪSŲ MIESTE!
SUPERKAME: AUKSO LAUŽĄ, DIRBINIUS, DANTŲ KARŪNĖLES 
(IŠVALOME), SIDABRĄ (DIRBINIUS, STALO ĮRANKIUS, TECHNINĮ 
SIDABRĄ); AUKSINES IR SIDABRINES MONETAS; STAMBIUS 
GINTARO GABALUS, KAROLIUS; MOLINES STATULĖLES; 
ORDINUS; MEDALIUS; KARINIUS APDOVANOJIMUS. 

JŪSŲ LAUKIAME ANYKŠČIUOSE,
SPALIO 6 D., ANYKŠČIŲ KULTŪROS cENTRE, 

A. BARANAUSKO G. 2, ANYKŠČIAI (ĮĖJIMAS NUO UPĖS PUSĖS). 
 NUO 10 VAL. IKI 17 VAL.
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penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.00 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 1004

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Redaktorius

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 - 
  5.05 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Obuolių supirkimas 
Didesnį kiekį gali paimti iš namų. 
Adresas: Kalno 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Perkame grikius. Kaina 
nuo 400 EUR/t plius PVM 
(Kaina priklauso nuo kiekio!). Didesnį kiekį 
galime paimti (virš 15 t). AKCIJA: NUO 
SPALIO MĖN. 01 D. IKI 10 D. GRIKIŲ 
VALYMAS NEMOKAMAI! 

Tel.: 8-611-44130.

Mieli pedagogai ir švietimo įstaigų darbuotojai

Auksinis ruduo atnešė Jūsų garbingą profesinę šven-
tę – Tarptautinę mokytojų dieną.
Šventės proga linkime Jums stiprybės, kantrybės mo-

kant ir auginant jaunąją kartą, profesinio pasididžiavi-
mo ir gražių rezultatų. Išlikite šviesa, padedančia vaikui 
surasti tikrąsias vertybes. Tegul kelias, kuriuo vedate į 
gyvenimą savo mokinius, būna kūrybiškas, pilnas ieškojimų bei atradimų. 
Sėkmės Jums einant svarbias, atsakingas, kantrybės ir kruopštumo reikalaujančias 

pareigas.

                                                                              VšĮ „Kretingos maistas“

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimy-
nams, draugams už paguodos žodžius atsisveikinant ir į 
paskutinę kelionę išlydint mylimą mamą Juzefą KUGIENĘ. 
Ypatingą padėką reiškiame Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninės vyr. gydytojui Daliui Vaiginui, vyr. gydytojo pa-
vaduotojai medicinai Virginijai Pažėrienei, vyr. slaugytojai 
– slaugos administratorei Almai Pilkauskaitei, gydytojams 
Giedručiui Klimkevičiui, L. Prabišienei, vidaus ligų, anes-
teziologijos – reanimacijos skyrių gydytojams ir slaugyto-
joms už atsidavimą savo profesijai. 

Dukra Dalia ir sūnūs Vytautas bei Rimas su šeimomis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, užuojautą ir 
parodytą dėmesį atsisveikinant ir palydint į paskutinę ke-
lionę mylimą vyrą, tėtį Vytautą BARČĮ. Dėkojame kaimy-
nams, giminaičiams, draugams, buvusiems bendradar-
biams ir visiems, kurie buvo šalia šią sunkią akimirką.

Žmona ir vaikai

Pasaulinės Psichinės sveikatos centro dienos proga dėko-
ju Anykščių psichiatrui - gydytojui Audroniui GUSTUI

Ačiū už gyvenimą ir jo prasmę,
Kurią suteikėt gydant mane.
Niekada nepamiršiu savo skausmingų dienų ir metų...
Ačiū už atgautas jėgas ir vis nutolstantį
Širdies skausmą, kuris išties man buvo skaudus.
Tegul aplinkui stūkso gūdi giria,
Tegul nuo šakų kapsi lašai, ar purškia rudeninis lietus.
Kantrybės, ramybės ir sėkmės, ir laimės Jums padovanos 

tai, negalima nusipirkti
Ir ko niekas nepadovanos.

Janina Kepalienė

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.

Brangiai - apleistas ir apaugusias 
krūmais žemes. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-648) 20000.

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

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - ŽŪ žemę 15-20 ha. 
Mokėtų iki 2000 Eur/ha. 

Tel. (8-612) 26219.

Brangiai - įvairų mišką arba miška 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

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.

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.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv. techniką, metalo lau-
žą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Brangiai - gintarinius šlifuotus ka-
rolius (iki 3000 Eur), gabalus, sages, 
apyrankes, pakabukus, vėrinius, kt. 
gintarinius dirbinius. 

Tel. (8-674) 61640.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.

šiandien

spalio 4 d.

spalio 5 d.

spalio 3 - 5 d. delčia.

Pranciškus, Mąstautas, Eivy-
dė, Pranas.

Edvinas, Galė, Placidas, Pale-
monas, Gilda, Donata.

anekdotas

oras

+17

+9

anyksta.lt

iš arti

Amiliutė ir jos kova su priešu

- Alio, policija?
- Taip, kas nutiko?
- Dvi merginos mušasi dėl ma-

nęs.
- Tai ką?
- Baisesnė laimi.
- Tuoj atvažiuojam.

„Obuolinių proga paprašėme 
miesto ugdymo įstaigas prisijungti 
prie rudens šventės , – sakė rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Audronė Pajarskienė, – 
džiaugiamės, kad mokyklos ir dar-
želiai buvo iniciatyvūs ir papuošė 
miestą“.

Kompozicijas kūrė visos Anykš-
čių miesto ugdymo įstaigos – ke-
turi vaikų darželiai ir trys moky-
klos. „Kiekviena įstaiga darbus 

Miesto centre – daržovių kilimai
Praėjusį savaitgalį Anykščiuose vykusi derliaus šventė „Obuoli-

nės“ anykštėnus ir miesto svečius kvietė ne tik paragauti obuolių 
pyrago ar kompoto, bet ir pasigrožėti tikrų tikriausiais meno dar-
bais iš daržovių – prieš Kultūros centrą puikavosi miesto ugdymo 
įstaigų kurtos floristinės kompozicijos iš rudens gėrybių.

darė individualiai – mačiau, kad A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
kompoziciją kūrė beveik vien vai-
kinai, o kitos mokyklos – tik moky-
tojai“, – pastebėjo A. Pajarskienė.

Darželinukų ir moksleivių kur-
tos kompozicijos buvo įvertintos 
ne tik praeivių, bet ir savivaldybės 
atstovų: vicemeras Sigutis Obele-
vičius dalyviams įteikė padėkas ir 
savivaldybės dovanėles – knygas, 
saldumynus.

-ANYKŠTA

Ar esate patenkinta/patenkin-
tas savo išvaizda?

Balsų kiekis:  80

Tegu šitai būna vieša – 
Amiliutė turi priešą.
Ar kur eina, ar ką ima
Priešas stebi – jinai žino. 

Jono Biliūno gimnazistų darbas.

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos moksleivių sukurta 
kompozicija.

Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai paruošė įspūdingą 
kompoziciją.

Lopšelio-darželio “Žiogelis” mažieji taip pat pasistengė iš pe-
ties.

Lopšelio-darželio “Spindulėlis” auklėtinių darbelis.

Išvaiz-
dos nesu-
reikšminu

40%  

Iš esmės - 
patenkinta/-tas

31.3%  

Negaliu 
žiūrėti į save 
veidrodyje

17.5%  

Taip, aš tobulybė!
11.3%  

Jis jos šaldytuvą tvarko – 
Kažkur digsta visas valgis
Tai ne jos kišenės kiauros -
Priešas išima jai eurus.

Jis užnuodija jai maistą,
Jis – jai paslepia ir vaistus.
Priešas niekada nemiega -
Jos duris užverčia sniegu.

Šitiek metų ji kovoja
Bet tas niekšas neatstoja.
Ir nei dieną, nei nakčia
Negali nurimt – jis čia.  


