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Aukos
Televizijos lenktyniauja, kuri 

surengs graudesnę lėšų rinkimo 
kampaniją. Gerai, kad žmonės 
raginami aukoti. 

Bet kai kada imu abejoti aukų 
prasmingumu, nes tvirtina, kad 
tie, kuriems renkamos aukos, 
nuoširdesni, geresni, linksmesni 
negu mes.

 Atsiprašau – kodėl tada turiu 
prisidėti prie to, kad tie žmonės 
taptų tokie kaip mes – irzlūs, 
nelaimingi, nepatenkinti?  Tegu 
nors viena visuomenės dalis lie-
ka sveika. 

Linas BITVINSKAS

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Medinė pilis šalia Anykščių: 
vilčių vis dar yra 
Po dvejų metų sukaks lygiai dvidešimt metų, kai svajojama Šeimyniškėlių archeologiniame komplekse, ant paties piliakalnio viršū-

nės, pastatyti  medinę pilį. Per tą laiką spėjo pasikeisti bent kelios rajono valdžios, vienu metu apie šią svajonę kalbėta garsiau, kitu 
– tik pusę lūpų, tačiau svajonė nemirė. Ją įgyvendinti užsimoję šios kadencijos valdantieji.

Meras Kęstutis Tubis iš numirusių prikėlė praeito tūkstantmečio idėją.

Gebėjimų tapti direktore pritrūko, tačiau
pakako pavaduotojos pareigoms

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija turi naują direkto-
riaus pavaduotoją ugdymui. Laimėjusi konkursą šias pareigas 
užėmė rajono Tarybos narė, liberalė Danutė Mažvylienė.

Naujienų portalo anyksta.lt skaitytojai pastebi, kad 
D.Mažvylienei nepasisekė išlaikyti bendrųjų gebėjimų testo. Tai 
jai užkirto kelią siekti progimnazijos direktorės kėdės.

D.Mažvylienė „Anykštai“ pripaži-
no turėjusi planų dalyvauti konkurse 
užimti progimnazijos direktoriaus 
pareigas, tačiau to, kad neišlaikė ge-
bėjimų testo, nevadina nesėkme. 

„Tai nėra egzamino neišlaikymas.
Tame egzamine yra 10 kompetenci-
jų, iš kurių 4 buvo įvertintos aukščiau 
negu reikalauja konkurso sąlygos. 4 
kompetencijos įvertintos tokiu lygiu, 
kokie buvo keliami konkurso sąly-
gose, ir 2 kompetencijos įvertintos 1 
balu mažiau negu reikia“, -  pasakojo 
ji apie tai, kaip laikė Vilniuje testą.

Naujai paskirtoji direktoriaus pa-
vaduotoja pastebėjo, kad ilgą laiką 
nebuvo dirbusi vadybinio darbo, to-
dėl esą visai natūralu, kad jos kom-
petencijų lygis yra žemesnis.

 „Esu labai patenkinta savo įver-
tinimu. Netgi ne visi vadovai tokį 
lygį gali pasiekti. Pakankamai su-
dėtinga tapti mokyklos, netgi ir pro-
gimnazijos, vadovu“, - konstatavo 

D.Mažvylienė.
Rugsėjo pabaigoje po paskelb-

to konkurso D.Mažvylienė tapo 
A.Vienuolio progimnazijos direkto-
riaus pavaduotoja.

Anykščių A.Vienuolio progim-
nazijos  direktorė Jurgita Banienė 
„Anykštai“ sakė, kad konkurse 
užimti progimnazijos direktoriaus 
pavaduotojo pareigoms dalyvavo 
5 pretendentai, tačiau reikalavimus 
atitiko vienintelė D.Mažvylienė.

Portalo anyksta.lt skaitytojai ne-
atmeta, kad tokius rezultatus galėjo 
lemti ir D.Mažvylienės priklausymas 
rajono valdančiajai Liberalų partijai, 
tačiau ši tokias kalbas neigia.

„Tokio klausimo nei konkurso 
metu, nei švietimo aplinkoje Anykš-
čiuose niekada nebuvo keliama. 
Niekada to manęs nėra klausęs vai-
kas, tėvas, mokytojas ar direktorius. 
Rajono vadovai niekada nėra kreipę 
dėmesio, kokiai partijai priklauso 
mokytojas, švietimo specialistas 
ar įstaigos vadovas. Jokio ryšio su 
švietimu partiškumas neturi. Peda-
gogo dalyvavimas partijos veiklo-
je jį daro labiau pilietišku“, -  apie 
tai, kaip skaidriai ji paskirta moky-
klos direktorės pavaduotoja, sakė 
D.Mažvylienė.

Rajono Tarybos nare išrink-
ta liberalė Danutė Mažvylie-
nė teigia, kad priklausymas 
valdančiajai partijai neturė-
jo jokios įtakos jos karjerai.

jono jUneViČiAUs nuotr.

„Jeigu žmogų tikrai myli, 
peržengsi ir per principus“

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus teigia, kad užimdamas 
tokias pareigas žmogus privalo 
būti ypač lankstus.

Teismas priėmė 
režisieriui 
Erikui Druskinui 
palankų 
sprendimą

Sėkmės 
gimnazistus 
mokė ir 
ministras

Parama svarbu, 
bet donoras 
turi likti gyvas

Paskaita. Spalio 17-ąją 16 
valandą Sakralinio meno centre 
vyks menotyrininko Raimondo 
Gapšio paskaita tema „Visas Dali 
viename paveiksle“ apie Salvado-
ro Dali kūrybą. Renginys nemo-
kamas.

Svečiai. Į Anykščių rajono sa-
vivaldybę semtis gerosios patir-
ties atvyksta delegacijos iš kitų 
savivaldybių. Praėjusią savaitę 
Anykščiuose lankėsi Madonos 
(Latvija) ir Biržų rajono savival-
dybių delegacijos.

Maras. Užfiksuotas ketvirtas 
kiaulių maro atvejis – Viešintų 
apylinkėse buvo nušautas afriki-
niu kiaulių maru užsikrėtęs šer-
nas. 

Reitingas. Paskelbtas naujau-
sias Lietuvos plaukikų reitingas.
Jame anykštėnas plaukikas Gie-
drius Titenis susigrąžino pirmąją 
Lietuvos plaukimo reitingo pozi-
ciją. Pastaruosius trejus metus rei-
tinge užtikrintai pirmavo plaukikė 
Rūta Meilutytė.

Laimėjimas. Loterijas organi-
zuojanti UAB „Olifėja“ skelbia, 
kad „Eurojackpot“ prizas „Mer-
cedes-Benz CLA 200” įteiktas  
Dariui iš Anykščių rajono.

Nemalonė. Meras Kęstutis 
Tubis kreipėsi į Aplinkos minis-
teriją, VŠĮ Būsto energijos tau-
pymo agentūrą bei VŠĮ CPO LT 
su prašymu, kad būtų sugriežtinti 
reikalavimai į CPO LT besiregis-
truojančioms statybos įmonėms ir 
kad tokie nepatikimi daugiabučių 
renovacijos rangovai kaip UAB 
„Anrestas” nepatektų į potencia-
lių tiekėjų sąrašus.

Vilkai. Aplinkos ministro Kęs-
tučio Trečioko sprendimu, šią žie-
mą Anykščių rajone bus galima 
nušauti du vilkus.Vilkų medžio-
klės sezonas prasideda šią savaitę 
ir tęsis iki kitų metų balandžio 1 
dienos.

Sveikinimas. Primename, kad 
per laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius. Sveikinimo kai-
na – 15,90 Eur.
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spektras
Neranda. Vidaus reikalų vicemi-

nistro Elvino Jankevičiaus vadovau-
jama delegacija Graikijoje niekaip 
neranda pabėgėlių, kurie norėtų 
atvykti apsigyventi pas mus, todėl 
Premjeras Algirdas Butkevičius su-
darė komisiją, turinčią sugalvoti, 
kaip tuos nenorinčius nelegalus su-
vilioti atvykti į Lietuvą. Pirmadie-
nį komisija surengė jau antrą savo 
posėdį. O kaip suvilioti Tėvynėn 
grįžti savus emigrantus, kažkodėl 
niekas nesvarsto. Ne paslaptis, kad 
Lietuva kai kurių politikų lūpomis 
įsipareigojo priimti 1 105 pabėgėlius 
iš Eritrėjos, Sirijos bei Irako, tačiau 
E. Jankevičiaus delegacijos vizitas 
į Graikiją buvo bevaisis: nė vienas 
nelegalas nepanoro apsigyventi pas 
mus. 

Barzdos. Lietuva - viena iš nedau-
gelio NATO šalių, kur netoleruojami 
barzdočiai. Kariškiams galioja nu-
statyta tvarka. Barzdą galima nešioti 
tiems, kurie turi odos problemų arba 
turi randą, jei jis bjauroja veidą. Karių 
išvaizdos ir karinių uniformų dėvėji-
mo bei ženklų nešiojimo taisyklėse 
numatyta, kad kariai privalo švariai 
skustis, jiems draudžiama nešioti 
ilgus, į viršų užraitytus ūsus ir barz-
das. Šiais metais šalyje atnaujinus 9 
mėnesių privalomąją pradinę karo 
tarnybą, daug ašarų sulaukta Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Butigei-
džio dragūnų batalione Klaipėdoje. 
Tarnybą batalione pradėjo 476 vaiki-
nai ir 19 merginų. Tarp naujokų pasi-
taikė ne tik barzdelių gerbėjų, bet ir 
ilgesnių nei įprasta plaukų nešiotojų. 
“Raudoti neraudojo, bet tylių ašarų 
galėjo būti”, - sakė Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų 
bataliono vadas Viktoras Bagdonas. 
Jo pripažinimu, gėjai armijoje tole-
ruojami, o barzdočiai - griežtai ne.  

Psichiatrija. Pastarasis mėnuo, 
oficialiai pasibaigęs spalio 10-ąją - 
Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, 
Lietuvoje buvo paskelbtas Atviros 
psichiatrijos mėnesiu, kurio tiks-
las - mažinti psichikos ligų stigmą. 
Medikai įsitikinę - psichikos svei-
kata labiausiai priklauso nuo mūsų 
pačių ir aplinkos, kurioje gyvename. 
Valstybinio psichikos sveikatos cen-
tro direktorės Onos Davidonienės 
teigimu, atmosfera, kurioje mes šiuo 
metu gyvename, psichikos sveika-
tos požiūriu nėra gera. Visuomenėje 
labai daug pykčio, netolerancijos, 
mokėjimo kartais subtiliai, o kartais 
ir labai šiurkščiai pažeminti kitą, la-
bai daug abejingumo kitam. Tokia 
kasdienė aplinka nė vieno iš mūsų 
psichinės savijautos nepagerina.  

Teisė. Išskėstomis rankomis pabė-
gėlius pasitinkanti Lietuvos valdžia, 
panašu, turės pasiraitoti rankoves ir 
imtis taisyti šalyje galiojančius teisės 
aktus, kad nebūtų pažeista iš musul-
moniškų kraštų atvykusių užsienie-
čių teisė į poligamiją. Ar tai, kas nor-
malu musulmonams, bus leidžiama 
ir lietuviams? 

Investicija.  JAV automobilių 
gamybos milžinė “Ford Motor Co” 
pranešė ketinanti per ateinančius 
penkerius metus investuoti 11,4 
mlrd. juanių (1,8 mlrd. JAV dolerių) 
į savo Kinijoje atliekamus tyrimus 
ir plėsti šį padalinį. Tai naujausias 
bendrovės žingsnis, kuriuo siekiama 
užsitikrinti didesnę stambiausios pa-
saulyje automobilių pardavimo rin-
kos dalį, praneša naujienų agentūra 
“Reuters”.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Širvintų rajono apylinkės teis-
mas nusprendė, kad šio rajono 
mero potvarkis E.Druskinui skirti 
drausminę nuobaudą, po kurios jis 
neteko užimamų direktoriaus par-
eigų, prasilenkė su galiojančiomis 
Darbo kodekso nuostatomis. 

Tokios nuobaudos režisierius 
sulaukė už „savavališką“ kelionę į 
Gruziją, kurioje išskleidė rekordinę 
Lietuvos vėliavą. Pats E.Druskinas 
apie kelionę teigia informavęs tuo 
metu dar laikinąją Širvintų rajono 
merę Živilę Pinskuvienę ir buvo 
gavęs žodinį sutikimą bei pažadą 
leidimą įforminti įsakymu.

Širvintų rajono taryboje, svars-
tant nuobaudos E.Druskinui klausi-
mą, jis buvo išprašytas iš posėdžio. 
Tada balsavimą šiuo klausimu 
užblokavo Širvintų rajono tarybos 

Teismas priėmė režisieriui Erikui 
Druskinui palankų sprendimą

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Buvęs Anykščių A.Vienuolio progimnazijos režisierius, buvusiai 
rajono Tarybai nuolat nervus gadinęs Erikas Druskinas iš darbo 
Širvintų kultūros centre buvo atleistas neteisėtai. 

Ginti režisieriaus Eriko 
Druskino Širvintose suska-
to Širvintų Kultūros centro 
darbuotojų profesinė sąjun-
ga, kuri kreipėsi į šalies Pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę, 
Ministrą Pirmininką Algirdą 
Butkevičių, ministrus, Dar-
bo partijos pirmininką Va-
lentiną Mazuronį.

opozicija, nusišalinusi nuo svarsty-
mo ir palikusi posėdžių salę. Taip 
Taryboje nebesusidarė kvorumas.

Teismo sprendimu, E.Druskinui 
už priverstinės pravaikštos laiką 
dėl neteisėto atleidimo iš darbo iš 
Širvintų rajono savivaldybės tary-
bos įpareigota priteisti 802,69 Eur 
išeitinės išmokos ir vidutinį darbo 
užmokestį, kurio vieno mėnesio 
dydis sudaro 802,69 Eur.

Taip pat E.Druskinui iš Širvintų 
rajono savivaldybės tarybos bus 
priteista 1818,63 Eur išlaidų advo-
kato pagalbai apmokėti.

Rajono apylinkės teismo spren-
dimas dar gali būti skundžiamas 
apeliaciniu skundu Vilniaus apy-
gardos teismui, skundą paduodant 
per sprendimą priėmusį teismą.

E.Druskinas labiausiai išgarsė-

jo dalyvaudamas televizijos re-
alybės šou „Kelias į žvaigždes“, 
tačiau dar labiau žinomesnis tapo 
po to, kai pradėjo dirbti Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos reži-
sieriumi. Po nesutarimų su pro-
gimnazijos bendruomene ir juos 
lydėjusių skandalų, E.Druskinas 
darbą progimnazijoje paliko.

Po to sekė neilgai trukęs darbas 
Širvintų kultūros centre, o šiuo 
metu jis vadovauja Rokiškio kul-
tūros centrui.

Laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ 
skelbia, kad E.Druskinas naujoje 
darbovietėje nusiteikęs gan ryž-
tingai ir tai, ką po audito rado įs-
taigoje, įvardijo kaip bardaką ir 
„jovalą“.

„Po šiais žodžiais slepiasi ir ne-
teisėtai skiriami priedai, ir darbo 
grafikų nepaisymas, ir kai kurių 
asmenų manymas, jog nebaudžia-
mi gali daryti ką nori...“, - rašo 
„Gimtasis Rokiškis“.

Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse
Naujienų portalas anyksta.lt skelbia nuotraukų konkursą 

„Mano augintinis“.

Kviečiame skaitytojus re-
dakcijai el.pašto adresu info@
anyksta.lt siųsti savo augintinių 
nuotraukas. Nepamirškite ke-
liais sakiniais apibūdinti, kuo 
gi Jūsų šuo, katinas, vėžlys ar 
kitas augintinis yra ypatingas ir 
išskirtinis.

Jūsų atsiųstas nuotraukas skelb-

sime naujienų portale anyksta.
lt, o gražiausias spausdinsime ir 
laikraštyje „Anykšta“.

Pasibaigus konkursui, išrink-
sime tris gražiausias nuotraukas 
ir jų autorius apdovanosime lai-
kraščio „Anykšta“ prenumerata.

Konkursas tęsis iki lapkričio 
13 dienos.

Stefanija - lovų uzurpatorė yra „Anykštos“ vyr. redaktorės Gra-
žinos Šmigelskienės katė.

Į iškilmes atvyko Ūkio ministras 
Evaldas Gustas, Energetikos mi-
nisterijos viceministras Vidman-
tas Masevičius, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos prezidentas 
Vytautas Stasiūnas, keletas rajono 
Tarybos narių.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
džiaugėsi, kad ilgą laiką šalyje 
pirmavę aukščiausiomis šilumos 
kainomis, Anykščiai pagaliau ga-
lės lygiuotis į biokuro katilines 
turinčius miestus ir žadėjo, kad 
centralizuotos šilumos vartoto-
jams sąskaitos už šildymą mažės 
10 proc. Tiesa, realiai šiuos poky-
čius, kaip tikino meras, visi šilu-
mos vartotojai pajus tik šių metų 
gruodį.

UAB „Anykščių šiluma“ direk-

Oficialiai  užkurta biokuro 
katilinė

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šiandien Anykščiuose grojant dūdų orkestrui išklimingai atida-
ryta biokuro katilinė.

torius Virgilijus Vaičiulis iškilmėse 
prisipažino, kad „bendrovei iki šiol 
patiko dirbti su dujomis, tačiau tai 
nepatiko anykštėnams“. Biokuro 
katilinės rangovai – Energijos tau-
pymo centras atstovai V.Vaičiuliui  
dovanojo raktą su užrašu „Sė-
kmės“, o rajono Vadovų klubas– 
ąžuoliuką.

Po sveikinimo kalbų svečiai 
buvo pakviesti apžiūrėti biokuro 
katilinės, o po to tiesiog kieme pa-
sivaišinti.

Iškilmėse juokauta, kad bio-
kuro katilinės kuru galėtų tapti ir 
obuoliai, kuriuos čia pat už tvoros 
sunkvežimiai gabeno į „Anykščių 
vyno“ gamyklą.

Beje, prieš oficialų biokuro ka-
tilinės atidarymą buvo pasklidę  

gandai, kad biokuro katilinėje iški-
lo didžiulių problemų. „Girdėjome, 
kad yra labai didelės problemos su 
paleistu naujuoju biokuro katilu. 
Įdomu, kodėl vėl buvo užkurtos 
ir paleistos šilumai gaminti dujų 
katilinės Ramybėje ir Pušyne? Gal 
žurnalistai išsiaiškins?“, - pasiro-
dė komentaras naujienų portale 
anyksta.lt

Direktorius V. Vaičiulis sakė, 
kad Ramybės mikrorajone dujų 
katilinė šildymo sezono pradžioje 
įjungta tam, kad gyventojų butuo-
se greičiau imtų šilti radiatoriai, 
juose greičiau išsivaikščiotų oras. 
Vėliau esą dujinė katilinė Ramy-
bės mikrorajone bus išjungta. Tuo 
tarpu Pušyno mikrorajono dau-
giabučiai namai biokuro katiline 
nebus šildomi, todėl ten esanti du-

jinė katilinė šildymo sezono metu 
veiks įprastu režimu.„Su biokuro 
katiline viskas yra gerai“, - rami-
no V.Vaičiulis.

Biokatilo statybų projekto kai-
na – 6,3 mln. litų. Pusę šios sumos 
-- 3,2 mln.- litų skyrė Europos Są-
junga. Dar 1,3 mln. litų kainavo 
pats katilinės pastatas, kurį UAB 
„Anykščių šiluma” nusipirko iš 
„Anykščių vyno”. Įrengiant bio-
katilinę buvo sumontuotas ir prie 
eksploatuojamų šilumos tinklų pri-
jungtas biokurą naudojantis 4 MW 
vandens šildymo katilas ir 1 MW 
kondensacinis ekonomaizeris. Ka-
tilinė yra kūrenama smulkinta me-
diena, pjuvenomis, miško kirtimo 
atliekomis. Katilinė, dirbdama no-
minaliuoju režimu, pasieks 4 MW 
šiluminę galią.

Biokuro katilinės technologines galimybes pristatė rajono meras 
Kęstutis Tubis. Smulkinta mediena katilinei yra perkama biržoje 
ir į Anykščius kartais vežama net 100 kilometrų.

Autoriaus nuotr.Katlinės rangovai „Anykščių šilumos“ direktoriui Virgilijui Vai-
čiuliui dovanojo sėkmės linkintį raktą.
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savaitės citatos???

Ar norėtumėte, 
kad Anykščiai 
taptų Europos 
kultūros sostine?

(Atkelta iš 1 p.)
Pilies jau galėjo stovėti – 
kažkam pritrūko valios

Rajono meras Kęstutis Tubis 
„Anykštai“ prisipažino, kad idėja sta-
tyti medinę pilį vis dar gyva, o tai, kad 
jos statybos nepradėtos – ankstesnių-
jų valdančiųjų silpnumo požymis.

„Manau, kad didžiausias trūkdis 
buvo valios nebuvimas. Nesakau, kad 
politinės valios. Čia apskritai valios 
nebuvimas. Iš kitos pusės, galėjo būti 
kalta ir krizė. Negali čia kažko kal-
tinti, nes buvo krizė, savivaldybėms 
buvo sumažintas finansavimas, todėl 
natūralu, kad galėjo ir tas pristabdy-
ti“, - kalbėjo K.Tubis.

O ką rajono valdantieji galėtų atsa-
kyti skeptikams, kurie sako, kad me-
dinė pilis ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio tiesiog nereikalinga? „Skeptikų 
visada buvo. Ir dėl Medžių lajų tako, 
ir dėl biokuro katilinės. Skeptikų vi-
sada yra ir, jei mes klausysimės tik 
skeptikų, tada nieko nepadarysime, 
nes skeptikas niekada nieko nenori 
daryti ir visada tik kritikuoja. Lajų 
takas parodė, kad toks objektas reika-
lingas ir tokius projektus reikia vysty-
ti. Ir po to, kai viskas padaroma, skep-
tikai užtyla“, - pastebėjo K.Tubis.

Pilį statyti sugalvojo 
meras Saulius Nefas

 Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio–Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas prisimena medinės pilies 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio kilmės 
idėją: „Tą mintį 1997 metais iškėlė 
tuometinis Anykščių savivaldybės 
meras Saulius Nefas ir archeologas 
dr. Gintautas Zabiela... Per tą laiką 
buvo ištyrinėta piliakalnio aikštelė, 
parengta projektinė dokumentacija, 
mokslininkai ne kartą diskutavo apie 
tokio statinio prasmę... Anykštėno 
architekto Vido Kavaliausko pieštas 
pilies vaizdas ar 2004 metais UAB 
„Anrestas“ statybininkų pastatyto 
apžvalgos bokšto nuotrauka pradėta 
naudoti istoriniuose leidiniuose. 

Tokiems projektams reikia laiko, 
reikia supratimo, kad valstybės kū-
rimosi laikotarpį, pilėnų gyvenimą 
lengviau pažintų ir suvoktų ne iš 
knygų, bet XXI amžiaus archeologų 
ir architektų sukurtame  statinyje ir jo 
aplinkoje. Reikia finansų...“, - kalbėjo 
muziejaus direktorius.

„Lietuva keliauja, domisi... origi-
nalūs objektai traukia į Anykščius 
ir kitų valstybių piliečius...Sukurtas 
XIII–XIV amžių Lietuvą bent iš 

Medinė pilis šalia Anykščių: 
vilčių vis dar yra 

dalies atspindintis „gyvasis muzie-
jus“  neabejotinai padėtų geriau pa-
žinti, įsijausti į tą laikmetį, skatintų 
domėjimąsi istorija... Tai liudija mūsų 
muziejininkų jau antrą dešimtmetį 
vykdomas lankytojų priėmimas pa-
pilio teritorijoje įrengtame bokšte ir 
edukacinių užsiėmimų aikštelėje“, - 
medinės pilies svarba net ir prabėgus 
beveik dvidešimtmečiui nuo idėjos 
iškėlimo vis dar tiki muziejaus direk-
torius A.Verbickas.

Pilis būtų statoma ant 
piliakalnio

S.Nefo laikais iškėlus idėją pilį ręs-
ti ant Šeimyniškėlių piliakalnio, ant 
kurio, pasak romantikų, neva stovėju-
si karaliaus Mindaugo legendinė Vo-
ruta, kultūros paveldu besirūpinantys 
anykštėnai prieš šią idėją protestavo, 
nes neva nauju statiniu bus sunioko-
tas piliakalnis ir pilis bus vizuali kul-
tūros paveldo objekto tarša.

Anykščių muziejaus direktorius 
A.Verbickas, paklaustas apie kokią 
konkrečiai arche-
ologinio Šeimy-
niškėlių piliakal-
nio komplekso 
dalį kalbama, pa-
tvirtino, kad pilį 
dar anksčiau nu-
matyta statyti ant 
paties piliakalnio.

„Prieš 10 metų 
buvo parengtas 
techninis pro-
jektas, kuriame 
numatyta, kad medinė pilis būtų sta-
toma piliakalnio aikštelėje“, - priminė 
A.Verbickas.

O kiek šiandien kainuotų 
pastatyti medinę pilį?

Muziejaus direktorius A.Verbickas 
negalėjo atsakyti, kiek reikėtų lėšų pi-
lies statyboms, kiek vėliau mokesčių 
mokėtojams atsieitų jos išlaikymas.

„Apie šiandieninius statybos ar 
pilies eksploatavimo kaštus tikrai 
nieko negaliu pasakyti“, - prisipažino 
A.Verbickas.

Rajono meras K.Tubis tiki, kad 
net šalyje ir įvedus eurą pilies sta-
tybų sąmata turėtų išlikti tokia, apie 
kokią kalbėta nuo pat svajonės gi-
mimo: „Jeigu mes viską darysime 
visiškai skaidriai, sukursime gerą 
mechanizmą tos pilies statybų fi-
nansavimui, tai, manau, viskas bus 
normalu ir šis projektas turi ateitį. 
Tada kalba buvo apie šešis, septy-
nis milijonus litų.Dabar negaliu 

pasakyti, koks kainų indeksas, bet 
nemanau, kad kaštai turėtų išaugti. 
Mano galva, pati pilies infrastruk-
tūra ir visas veiklos organizavimas 
turėtų visiškai atsipirkti“.

Rajono Tarybos narys sodo 
sklypo pilies teritorijoje
nebeturi

Anksčiau buvo kalbama, kad te-
ritorijoje, kur žadama puoselėti Šei-
myniškėlių archeologinį kompleksą, 
sodo sklypą turi rajono Tarybos narys 
Arūnas Liogė.Vis dėlto muziejaus di-
rektorius A.Verbickas atskleidė, kad 
sodo sklypas jau nebepriklauso nei 
A.Liogei, nei jo artimiesiems.

„Nereikia daryti čia jokių paslap-
čių. Tą sodo sklypą nupirko versli-
ninkas Deividas Dilys ir mes papilio 
teritorijoje plėsime žaidimų aikšte-
les“, - sakė A.Verbickas.

Muziejaus direktorius leido supras-
ti, kad šiame komplekse ateityje bus 
dirbama kartu su privačiu verslu.

Aukos medinės pilies 
statyboms jau išleistos

Rajono Tarybos nario Arūno Lio-
gės  nuomone, statyti pilį ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio yra gera idėja.

„Kiekviena iniciatyva yra ska-
tintina, jei ji tikrai yra naudinga 
Anykščių kraštui ir anykštėnams.  
Medinės pilies statybos vizija sklan-
do jau keliolika metų, bet, matyt, 
buvo objektyvių priežasčių, kodėl iki 
šiol ši vizija ir liko vizija. Medinė pi-
lis gali tapti dar vienu traukos objektu 
turistams, ypač edukacine prasme. A. 
Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus turi pakanka-
mos patirties vykdant edukacines 
programas, iš kurių gauna papildomų 
lėšų. Tai geras pavyzdys kitoms biu-
džetinėms savivaldybės įstaigoms, 

kaip iš savo vei-
klos užsidirbti 
papildomų lėšų. 
Manau, projek-
tas yra gan įdo-
mus“, - teigia 
rajono Tarybos 
narys A.Liogė.

A.Liogė apie 
medinės pilies 
statybų projekto 
kaštus sakė ne-
turintis informa-

cijos: „Kiek žinau, yra suaukota tam 
tikra pinigų suma pilies statybai.“

Muziejaus direktorius A.Verbickas 
jau tiksliai nebegalėjo atsakyti, kiek 
žmonės paaukojo medinės pilies sta-
tyboms. „Tai buvo jau seniai, prieš 
penkerius metus. Čia daugiau toks 
„žaidimas“. Už tuos pinigus išlei-
dom knygelę, atviruką“, - apie aukas 
medinės pilies statyboms kalbėjo 
A.Verbickas.

Viltis miršta paskutinė...

„Iki jūsų kadencijos pabaigos kas 
bus padaryta dėl pilies statybos?“, - 
teiravomės mero K.Tubio.

„Labai geras klausimas (juokiasi). 
Žiūrint, kiek turėsime iniciatyvos ir 
vieni kitus paremsime. Viena iš tų 
dalių – mecenavimas žmonių, kurie 
galėtų prisidėti savo lėšomis, darbu. 
Manau, būtų labai drąsu pasakyti, kad 
pilis bus visiškai pastatyta, bet vilčių 
yra“, - dvidešimtmečio svajone tikėjo 
K.Tubis.

 Rajono meras Kęstutis Tu-
bis pirmą kartą viešai apie 
naujus planus statyti medinę 
pilį prabilo ne anykštėnams, 
o kaimyninio Panevėžio ra-
dijui.

Muziejaus direktorius Anta-
nas Verbickas pradžioje apie 
medinę pilį vengė kalbėti ir 
buvo linkęs pasakoti tik apie 
tai, kaip bus vystoma papilės 
teritorija.

...Muziejaus direktorius A. 
Verbickas jau tiksliai nebe-
galėjo atsakyti, kiek žmonės 
paaukojo medinės pilies sta-
tyboms. „Tai buvo jau seniai, 
prieš penkerius metus. Čia 
daugiau toks „žaidimas“. Už 
tuos pinigus išleidom knyge-
lę, atviruką“...

Štai dėl ko moterys dažosi

Elvyra LASSKAJA, Moterų 
užimtumo ir informacijos centro 
pirmininkė, apie visuomenės po-
žiūrį į pagyvenusius žmones:

„Žmonės už tai, kad yra seni, 
net kaltinami“. 

Meilės ir Rusijos protu 
nepaaiškinsi

Mindaugas NEFAS, „Misija 
Sibiras“ dalyvis, apie patirtis Si-
bire:

„Teko ir mums susidurti su 
reiškiniu,  kai žmonės, gyvenda-
mi išties materialiai graudžiai, su 
meile akyse žiūrėjo į V. Putiną 
televizijos ekrane“.

Teisingai. Būtumėte 
išlaikiusi, dar būtų tekę 
direktoriauti

Danutė MAŽVYLIENĖ, Anta-
no Vienuolio progimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja, apie tai, 
kad nepasisekė išlaikyti bendrųjų 
gebėjimų testo:

„Esu labai patenkinta savo 
įvertinimu. Netgi ne visi vadovai 
tokį lygį gali pasiekti.“

Bet dauginasi kaip 
valdininkai

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
migrantus: 

„87 procentai pabėgėlių nedir-
ba, o standartinė priimto pabėgė-
lio šeima į Europą atsiveža apie 
dešimt giminaičių“. 

O Stalinas tik mokyklinį 
žemėlapį turėjo

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
perspektyvas:  

„Mano manymu, Lietuva - per 
maža valstybė, kad darytų įtaką 
visam pasauliui. Kaip imsim to-
bulinti pasaulį, patys neturėdami 
3 milijonų?“.

O jei eksportuotume 
signatarus?

Irena ANRUKAITIENĖ, si-
gnatarė, apie geopolitiką: 

„Yra šalių, kurios nesubrendu-
sios demokratijai.“

Romai, laikykitės, jie 
ateina jūsų gundyti

Romas KUTKA, Anykščių vie-
šosios bibliotekos direktorius, 
apie tai, kad dirbti šiuolaikiniam 
žmogui nėra vertybė:

 „Aš kas rytą po bibliotekos 
langais matau ant suoliukų sėdin-
čius pašalpininkus, kurie šaiposi 
iš tų, kurie dirba už minimalią 
algą, nes gauti pašalpą yra nau-
dingiau“. 

Daiva TOLUŠYTĖ, leva-
niškietė:

- Savaime aišku, kad norėtu-
me. Išgarsintas vardas pritrau-
kia daug turistų, tai visapusė 
nauda. Būtų labai šaunu, jei 
gautume šį statusą.

Aldona DAUGILYTĖ, 
anykštėnė:

- O kas nenorėtų? Būtų pui-
ku. Tik aš nežinau, ko reikia, 
kad tai taptų realu. Kas tai iš-
mano, tegu darbuojasi, o mes, 
jei tik galėsim, prisidėsim.

Alma AMBRAŠKAITĖ, 
anykštėnė:

- Labai sunkus klausimas. 
Gal iki 2022-ųjų ir galima pa-
siruošti. Tik norisi, kad pir-
miausia patys į save „įeitume“ 
– viskas vyksta labai dideliais 
tempais.
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rievės

sigita PiVORienĖ

Šioje šalyje nėra vietos senu-
kams. Tai - amerikiečių kino filmo 
pavadinimas, beje, nepasakojantis 
apie tai, kaip yra blogai gyventi 
pensininkams. O štai lietuvoje šį 
kelių žodžių junginį, manau, sau 
galėtų pritaikyti ne vienas ir ne du 
(tūkstančiai) pagyvenusių žmonių.

ir jūs kartais pagalvojate, kad 
tie pensininkai per daug skun-
džiasi? Aš, prisipažinsiu, tikrai 
nejučia surezgu tokią mintį: 
amžinai nepatenkinti, pikti, dažnai 

– garsiai besiskundžiantys ir vis 
prisimenantys, kaip gerai buvo 
„prie ruso“. Tokių kalbų ypač 
daug galima prisiklausyti kokioje 
nors viešoje vietoje, tarkim, 
poliklinikoje ar parduotuvėje 
prie kasos. Kartais tokios kalbos 
net piktina: 
juk yra daug 
jaunų žmonių, 
gyvenančių 
panašiai – ne 
tik neturinčių 
už ką nusi-
pirkti malkų 
ar susimokėti už šildymą, bet ir 
pagalvojančių, ar užteks skanes-
niam duonos kąsniui. Tačiau yra 
keli “tačiau”.

jaunas žmogus, kad ir kaip ten 
bebūtų, yra jaunas. jam kur kas 
paprasčiau susirasti darbą. O 
kiek matau aplinkinių pavyzdžių – 
kas nori, tas ir dirba. Pensininkas 
vis dėlto yra tas žmogus, kuris 
visą gyvenimą dirbo ir užsidirbo 
(turėjo užsidirbti) orią senatvę. 
Kaip yra kokioje Vokietijoje. Dar 
būdama paaugle ten buvau ir 
mačiau ištisus būrelius gerai nu-

siteikusių senukų su šortais, šiau-
rietiškomis lazdomis ir fotoapara-
tais. „Tai – pensininkai, – mums 
buvo paaiškinta, nes nematytas 
vaizdelis sukėlė šypseną, – atos-
togauja, keliauja“. nes turi iš ko. 
jie ten senatvės laukia, nes tada 

galės nebedirbti 
ir gyventi sau. 
Čia senatvės 
bijo: nes neturės 
iš ko gyventi 
ir dar iš to, ką 
gauna, reiks 
duoti vaikams ir 

anūkams. Gal iš to skurdo ir tas 
amžinas daugelio senjorų „burbė-
jimas“ ir noras pasiguosti?

Vidutinė senatvės pensija per 
mėnesį pas mus, lietuvoje,  2015 
metų rugpjūtį tebuvo 246,87 eurai 
(kad lengviau būtų – 851,7 litas). 
Pragyvenk oriai, kad nori. ir dar 
pakeliauk už tokią sumą. 

Yra pensininkų, ir nemažai, 
kurie vis dar dirba, nes nori 
normaliai gyventi. Tačiau ir tuos 
visuomenė smerkia. „Valido-
lis“ koks... – dažnas, pamatęs 
poliklinikoje sėdintį pensinio 

amžiaus gydytoją, susinervina. 
Ar nebūtinai gydytoją. Piktinasi, 
kad mokytojai nusenę, kitų įstaigų 
darbuotojai neužleidžia vietos 
jauniems.

ir apskritai senatvė, atrodo, 
smerkiama. „Ai, senis...“ - tenka 
išgirsti. lyg tas žmogus jaunas 
nebuvo, vaikų neaugino ir pensijų 
kitiems seniams neuždirbo. lyg 
pats toks nebūsi...

Mūsų visuomenė negali būti 
nenusenusi, tai tiesiog neįmano-
ma. nebent priimtume labai labai 
daug jaunų migrantų, kurie , beje, 
pas mus gyventi nenori. 

ne tik lietuva sensta, visa 
europa eina „senyn“. Mūsų 
rajone vos prieš porą metų 
pensinio amžiaus gyventojų 
buvo 30 procentų, o tai reiškia, 
kad pagal pensininkų skaičių 
esame antri nuo galo. nėra čia 
jaunų žmonių. Mūsų rajoną 
lenkia tik ignalinos, kur senolių 
yra 31 proc. Taip pat mūsų 
rajone mažiausiai ir vaikų iki 
15 metų – tais pačiais 2013-
aisais skelbtoje statistikoje 
matyti, kad vaikų pas mus yra 

12,7 procento (ignalinos rajone 
– 12,5 proc.). 

Tuo tarpu iš 60-ies šalies 
savivaldybių tik 2-jose vaikų yra 
daugiau nei pensinio amžiaus gy-
ventojų. Tai – Vilniaus ir klaipė-
dos rajonai. specialistai sako, jog 
Vilniaus rajone mažiau pensinio 
amžiaus gyventojų dėl to, jog 
miestas yra patrauklus jaunoms 
šeimoms. Pabaigę mokyklas, o 
vėliau ir kitas mokymo įstaigas, 
jaunieji anykštėnai į provinciją 
grįžti dirbti nenori...

Tad apie ką kalba? 
Tiesa, mūsų senjorai nėra visiš-

kai apleisti – vis suorganizuojama 
kokia akcija – tai padalijama 
po duonos kepalėlį, tai pakvie-
čiama išgerti puodelį kavos ar 
pasivaišinti dubenėliu sriubos. 
Verslininkai siūlo pigiau apsi-
pirkti parduotuvėse ir vaistinėse, 
pensininkams siūlomos transpor-
to, šildymo ar kitokios lengvatos. 
iš vienos pusės, tai šiokia tokia 
išeitis, bet iš kitos, jei pensinio 
amžiaus sulaukęs žmogus išties 
nori būti orus, jam turėtų būti 
nemalonu tapti išlaikytiniu...

...tas žmogus jaunas ne-
buvo, vaikų neaugino ir 
pensijų kitiems seniams 
neuždirbo. Lyg pats toks ne-
būsi...

J.Biliūno gimnazijos direkto-
rė Regina Drūsienė, „Anykštos“ 
pakalbinta po „Sėkmės pamokų“, 
sakė, kad jos rengiamos jau kelinti 
metai iš eilės ir mokiniai pamo-
komis yra patenkinti. „Mokiniai 
pageidauja, kad lektoriai apsi-
keistų ir jiems būtų surengtos po 
2 ar 3 tokias pamokas”, – kalbėjo 

Sėkmės gimnazistus mokė ir 
ministras Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių Jono Biliūno gimnazija šventė 95-ąjį gimtadienį. Visoms 22 gimnazijos kla-
sėms buvo surengtos „Sėkmės pamokos”, kurias vedė žinomi kraštiečiai. Sėkmės mokytojais vienai 
valandai tapo plaukikas Giedrius Titenis, treneris Žilvinas Ovsiukas, šokėjas Deivydas Meškaus-
kas, krepšininkas ir politikas Sergejus Jovaiša, rašytojas Rimantas Vanagas, operos solistas Tomas 
Ladyga, rajono vadovai, politikai, verslininkai, žurnalistai. Sėkmės pamoką gimnazistams vedė ir 
Ūkio ministras Evaldas Gustas, Anykščiuose viešėjęs biokatilinės atidarymo proga. 

R.Drūsienė. Direktorė šypsojosi, 
kad per šias pamokas ne tik moki-
niai gauna naujos patirties, bet ir 
lektoriai, kuriems su vaikais pra-
leidus 45 minutes mokytojo darbas 
nebeatrodo lengvas ir paprastas.  

Vakarop gimnazijoje buvo pa-
rodytas spektaklis  -  literatūrinė 
– muzikinė kompozicija „Po vienu 

stogu“ pagal Mišelio Fermo kome-
diją „Durys pyška“. Šiame spekta-
klyje vaidino gimnazistai, mokyto-
jai, tėvai, darbuotojai.

Plaukikas Giedrius Titenis ruošiasi trečiajai savo olimpiadai. Jo asmeninė sėkmės istorija – pavyz-
dys visiems sportuojantiems jaunuoliams.

Šokėjas, šou žvaigždė Deivydas Meškauskas savo sėkmės istoriją 
dėstė per šokį.

Sergejus Jovaiša yra turbūt vienintelis anykštėnas, aukštumas pasiekęs dviejose sferose. Jis - pasau-
lio ir Europos krepšinio čempionas, dviejų olimpiadų prizininkas bei Seimo narys.

Alfredo MOTiejūnO nuotr.

Kataloge biliunke
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Gimnazistams nusišypsojo sėkmė - į „Sėkmės pamoką“ atėjo ir 
Anykščiuose viešėjęs Ūkio ministras Evaldas Gustas.

Istorijos mokytojas Gintaras Ra-
žanskas apžvelgė gimnazijos 95-
mečio istoriją, o mokyklos direktorė 
R.Drūsienė, sakydama šventinę kal-
bą, džiaugėsi buvusiais ir dabartiniais 
mokiniais, mokytojais bei buvusiais 
mokytojais. Direktorė dėkojo ir da-
bartiniam rajono merui Kęstučiui 

Tubiui, mat pagaliau baigta kelis 
metus trukusi gimnazijos pastato re-
novacija. R.Drūsienė džiaugėsi ben-
dradarbiavimu su kitomis Anykščių 
mokyklomis bei gimnazistų tėvais. 
„Kas būtų gimnazija be tvirtos tėvų 
paramos ir palaikymo?“, – retoriškai 
klausė mokyklos vadovė. 
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 SVARSTyKLėS
Svarstyklės (rugsėjo 24 – spalio 23). Svarstyklių ženklo vyrui 

patinka, kai gyvenimas teka sklandžiai, jei iškyla problemų, jis 
mėgsta nuo jų pabėgti.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Svarstyklėms būdinga:
- Tai – kardinalusis Zodiako žen-

klas. Kitiems pasiaukoti jis nenori, 
taigi nuolatos svyruoja tarp savų 
interesų ir dėmesio kitam.

- Gal tai ir Svarstyklių savybė, bet 
priimdamas daugelį sprendimų, aš 
ilgai svarstau. Ir ne todėl, kad būtų 
ypač sunku apsispręsti, bet todėl, kad 
siekiu maksimaliai gero, teisingo, vi-
siems tinkamo rezultato. Kai pačiam 
nuo minčių susisuka galva, klausiu 
nuomonės kitų. Nejaučiu jokio dis-
komforto teiraudamasis patarimų 
– juk nė vienas nežinom absoliučiai 
visko. Turiu posakį – „ne tas kvailas, 
kuris nežino, o tas, kuris neklausia“. 

Tik nelabai toleruoju fanatišką nuo-
monės piršimą, turiu girdėti logiškus 
argumentus, faktus, tada tuo patarimu 
pasinaudosiu. Bet jeigu žmogus kalba 

„Jeigu žmogų tikrai myli, 
peržengsi ir per principus“
Anykščių rajono Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jur-

kus rugsėjo 29-ąją šventė 56-ąjį gimtadienį.
Uždavus pašnekovui klausimą, kuo jis tiki – astrologų prana-

šystėmis, likimu, Dievu, savimi - atsakymas buvo kiek netikėtas. 
„Galbūt sapnais“, – pripažino seniūnas. „Besimokydamas tre-
čiame kurse kartą naktį susapnavau, kad mane kažkas vejasi su 
peiliais, prisivijo mane ir bado, o taip skauda, taip skauda. Pra-
budau visas šlapias ir susimąsčiau, kodėl toks košmaras man pri-
sisapnavo. Kitą dieną iš namų gavau skubią telegramą, kad ant 
operacinės stalo mirė mano 19-metis brolis... Ir štai – tie sapnuoti 
peiliai suteikė begalinį skausmą...“ – skaudžiais prisiminimais pa-
sidalijo A.Jurkus.

visiškus „vėjus“, padarysiu savaip. 
Suklydęs mokausi iš savų klaidų 

– žinau, kad kitą kartą ant to paties 
grėblio neužlipsiu. Jeigu turiu kokį 
rūpestį, jis labai gerai sprendžiasi ryte 
nuo penktos iki pusės septintos – gu-
liu, mąstau, dėlioju, sveriu – ir spren-
dimas ateina. 

Sau dėmesingas esu mažiau nei 
aplinkiniams – turiu storą „skurą“ 
ir mane įžeisti sunku. Pavyzdžiui, 
„neskanu“ skaityti apie save blogus, 
įžeidžiančius komentarus, bet kartais 
sąmoningai tai darau – grūdinuosi 
(juokiasi)... Tačiau, jeigu tai susiję su 
mano šeima, artimaisiais, tokie daly-
kai mane ypač skaudina.

- Jų stiprybė yra pasiruošimas 
eiti į kompromisus...

- Na, su tais kompromisais vi-
saip būna... Prieš keletą metų reikė-

jo sukurti Kurklių miestelio herbą 
– pasikviečiau į pagalbą istorikus, 
heraldikos simbolių specialistus, in-
teligentus, ir pradėjom galvoti, kas 
turėtų būti pavaizduota. Kurkliams 
nereikia prabangos, tai mažas mieste-
lis, simbolių reikia paprastų, susijusių 
su šia vietove. Pagalvojau, kad gal 
pavaizduotume Kurklių pievas –  bet 
kaip jos vėliavoje atrodys... Vienas 
istorikas pasiūlė Virintos upelio mo-
tyvą, bet ir vėl... O laiko nebebuvo. 
Taigi tomis produktyviausiomis ryto 
valandomis pradėjau mąstyti... Ir 
gimė mintis herbe pavaizduoti švie-
sos nešėją šv. Jurgį. Jau pirmame He-
raldikos komisijos posėdyje ši idėja 
buvo patvirtinta. 

Dar vienas atvejis buvo prieš porą 
metų, kai minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo 95-ąsias metines iš Kurklių 
krašto kilusiam istorikui Norbertui 
Černiauskui ir jo broliui Irmantui 
kilo mintis pagrindine miestelio ga-
tve nešti 95 mūsų valstybės vėliavas.  
Atsirado verslininkų, kurie padėjo tas 
vėliavas įsigyti, tačiau kilo klausimas, 
o kam tas vėliavas vėliau perduoti – 
vargingiau gyvenančioms šeimoms, 
senukams… Šovė mintis, kad vėlia-
vas reikia padovanoti Kurklių Ste-
pono Kairio pagrindinėje mokykloje 
besimokančių vaikų tėvams ir šios 
iniciatyvos rėmėjams. Tačiau eity-
nių metu įvyko toks nesusipratimas. 
Vienas žmogelis, nešęs vėliavą, par-
sinešė ją namo, pagalvojęs, kad jeigu 
jau nešė ją, tai gali ir parsinešti namo. 
Greit mane pasiekė ši žinia. Nuvažia-
vau pas tą žmogelį, žiūriu ir laikiklį 
vėliavai jau pasidaręs, ir kotą… Klau-
siu: „Ar brangi tau ši vėliava?“ „La-
bai brangi, seniūne, pašventinta kape-
liono, man ji tikrai daug reiškia…“ Ir 
matau, kaip žmogaus akyse tvenkiasi 
ašaros… Žinoma, kad palikau ją. Ir 
dabar kiekvienos valstybinės šventės 
metus, tas žmogus prie namų visada 
iškelia vėliavą…

- Po Svarstyklių ženklu gimę vai-
kai dažnai būna užsidarę, ne itin 
kalbūs...

- Augau didelėje devynių vaikų 
šeimoje (A.Jurkus gimė Mosėdy-
je, Skuodo rajone – aut.past.). Nors 
mūsų buvo daug, bet nė vienas nė 
karto nuo tėčio nesame gavę rykš-
tės. Tėvuko žodis buvo šventas, net 
nekildavo mintis jam prieštarauti. 
Mama buvo nuostabiai gera, ypa-
tingai tvarkinga moteris. Į kambarį, 
nors gyvenom kaimo gryčiutėj, nie-
kas negalėjo užeiti nenusiavęs batų. 
Tačiau... Matyt, kiekvienas iš mūsų 
esam nuo jos gavę mazgote – tai 
buvo mamos ginklas. Aišku, vai-
kams norėdavosi ir su draugais pa-
būti, ir pasimaudyti, ir pažaisti, bet 
jeigu kokį darbą pamiršdavai pada-
ryti, grįžti namo, mama „perleidžia“ 
mazgote ir tik paklausia: „Ar žinai 
už ką?“. Visada žinodavom... 

Tėvai auklėjo ne moralais, o dar-
bu. Eidavom vasarą žmonėms pa-
dėti dirbti, prie savo ūkio buvo gana 
veiklos. Beje, būdamas penktokas, 
vasarą užsidirbau pinigų dviračiui. 
- Palaikydamos draugiškus santy-
kius Svarstyklės sugeba sėkmingai 

išvengti jų tėkmėje atsirandančių 
„povandeninių srovių“. Moka ap-
eiti aštrius kampus, užgesinti gin-
čus.

- Kol tėvukai buvo gyvi, kaip sma-
gu būdavo visiems suvažiuoti į gim-
tuosius namus. Susėsdavom prie di-
delio ilgo stalo, tėveliai gale... O mes 
jau su žmonomis, vaikais, didžiausia 
kompanija susirinkdavo. Ir nors tėvai 
jau buvo garbingo amžiaus sulaukę, 
mes, vaikai, taip pat gyvenimo mėtyti 
ir vėtyti, bet tėvukui net ir tada ne-
prieštaraudavom, nesam pasakę, kad 
tu gal tu patylėk, gal tu nesupranti, 
gal esi neteisus... Mamai dar paprieš-
taraudavom, tėčiui – ne. 

Dabar susitinkam rečiau, tačiau tie 
pasimatymai labai brangūs. Nėra tarp 
mūsų jokios konkurencijos, pavydo, 
nesveikų ambicijų ar principų. Man 
atrodo, kad tas kraujo ryšys yra la-
bai svarbus. Jeigu žmogų tikrai myli, 
peržengsi ir per principus, ir pykčius 
pamirši. Draugai yra viena, be abejo, 
taip pat svarbu, tačiau kraujo ryšys 
nepalyginamas dalykas.

Pagarbos vyresniam, tikėjimo pa-
slapčių mokė ne tik tėvai, nors jie irgi 
buvo religingi žmonės. Senelis, ma-
mos tėtis, penkiasdešimt metų buvo 
bažnyčios komiteto pirmininkas. Jis 
pasirūpino ir kad mes, vaikai, priim-
tume sakramentus.  

- Dar ankstyvoje vaikystėje pasi-
rinkusios mėgstamos veiklos sritį, 
Svarstyklės lieka jai ištikimos visą 
gyvenimą.

- Vaikystėje svajojau būti arba po-
licininku, arba jūrininku. Kadangi 
tėviškė Žemaitijoje, netoli jūra, labai 
mėgau ją, dažnai nuvažiuodavom... 

O šiaip labai mėgau tvarką, tikslu-
mą, gal iš čia pasirinkimas studijuoti 
veterinariją. Nors pirmas įstojo brolis 
– jis ir buvo didysis mano mokytojas, 
paskui – aš, vėliau – dar vienas brolis. 
Man patiko ir tiko šis mokslas – turiu 
daug literatūros, mėgdavau skaityti, 
gilintis, analizuoti ligas. Būdavo, kad 
paskiriu gyvulėliui gydymą, o grįžęs 
namo dar ieškau informacijos apie 
tą susirgimą, gydymą... Veterinarijos 
gydytoju dirbau dešimt metų. 

Net ir dabar, dirbant seniūnu, su-
tikę mane žmonės kartas nuo karto 
vis pasiteirauja apie savo gyvulėlių 
gydymą, kalbant su jais suprantu, 
kad norėtų, jog ir apžiūrėčiau jų ser-
gančius gyvulius. Ir kai pasakau, kad 
„gerai, atvažiuosiu ir apžiūrėsiu, man 
tikrai nesunku“, žmonės susidrovi ir 
sako, kaip čia dabar seniūnas važiuos 
jų gyvulių gydyti. 

- Nors Svarstyklių ženklo atsto-
vai karštai myli savo antrąją pusę, 
emocionalumas ir sentimentalu-
mas paprastai jiems būna paskuti-
nėje vietoje, pernelyg giliai bristi į 

šiuos dalykus jos nemėgsta.
- Aš, jaunas veterinarijos gydyto-

jas, gyvenau pas šeimininkę Naujaso-
dyje ir kartą su vairuotoju Poviliuku 
važiavom šeimininkei į „Vorutos“ 
parduotuvę (dabar toje vietoje įsi-
kūrusi „Maxima“ – aut.past.) pirkti 
naujo radijo. Įeinam su vairuotoju 
į parduotuvę ir jis iš karto sveiki-
nasi, pradeda pokalbį su tokia gra-
žia mergaite. Nužiūrėjau, kad labai 
daili mergina – tamsiaplaukė, tokia 
miniatiūrinė... Kol Poviliukas su ja 
kalbėjosi, stovėjau šalia, naiviai šyp-
sojausi ir tylėjau – patinka mergaitė, 
bet negi aš, paprastas berniokas, ją 
imsiu kalbinti... Važiuodamas namo 
išsiaiškinau, kad ta man į akis kritusi 
mergina - Poviliuko sesers dukra Re-
gina. Po kiek laiko atvažiavo jis pas 
mane ir klausia, ar nenorėčiau nuva-
žiuoti pas jo seserį į Bebrūnus. Sakau, 
ko gi ten? O jis: „Daktare, taigi matėt 
tada tą gražią mergaitę, važiuojam“. 
Neramia širdimi, labai nedrąsiai su-
tikau važiuoti ir pakviesti merginą į 
šokius. Važiuoti pas ją į namus, oho, 
koks išbandymas buvo. Nuvažiavom, 
gražiai mus priėmė, pasišnekėjom – 
daug drąsiau tapo. Taip ir pradėjom 
bendrauti, po trijų mėnesių pareiškiau 
jai – arba tuokiamės, arba skirstomės. 
Taigi, pradėję bendrauti apie Nau-
juosius metus, susituokėme gegužės 
1-ąją ir jau 32 metai kaip laimingai 
gyvenam. 

Mano žentas sako, kad aš esu po 
žmonos padu. O aš turiu tokį argu-
mentą – žentas yra labai išlaidus, o 
mano dukra priešingai – taupi, tad ji 
perėmė šeimos pinigus į savo rankas. 
Aš jam ir sakau: „Kažin kas po kieno 
padu esam, tu, ženteli, pinigais ne-
disponuoji, o aš tvarkau savo šeimos 
finansus. Taigi, kokia išvada?“. Nors 
savo žmonai aš sakau, kad tikrai esu 
po jos padu...

Mano žmona yra labai jautrios sie-
los, kartais ne taip ką pasakau, matau, 
kad užgavau. Tada leidžiu porą va-
landų papykti ir pradedu vaikščioti 
aplink bandydamas ją prajuokinti. 
Sakau: „Kai žmogus jau nebekalba, 
tai jam jau kleboną kviečia. Tai negi ir 
man eiti pas kleboną?“. Nebeištveria 
žmona, nusijuokia ir taip susitaikom.

- Tėtis, gimęs po Svarstyklių 
ženklu, pakankamai ramus. Jis ne-
pyksta ir nešaukia ant vaikų, bet ir 
nealpsta iš meilės savo atžalom.

- Man tai visiškai netinka. Savo 
31-erių dukrą Renatą tiesiog dievi-
nu. Mūsų itin artimi santykiai buvo 
nuo pat jos vaikystės, tokie išliko ir 
paauglystės laikotarpiu, ir dabar, kai 
jau dukra sukūrusi šeimą. Kai ji jau 
buvo panelė, man yra pasakiusi, kad 
norėtų gauti vyrą tokį, koks yra tėtis. 
„Nuleidau ant žemės“ – pasakiau, kad 
tokio tikrai negaus. Ir ne todėl, kad aš 
būčiau kažkoks idealus, o todėl, kad 
mano meilė dukrai visai kitokia – tė-
viška.

Man tik labai gaila, kad ji su šeima 
gyvena Norvegijoje ir, manau, kad 
nesiruošia grįžti. Nors ir mes su žmo-
na dažnai juos aplankom, ir dukros 
šeima grįžta namo, bet taip norėtųsi, 
kad neskirtų mūsų toks atstumas, 
norėtųsi trejų metukų anūką Markus 
matyti dažniau. Bijau, kad anūkas 
užaugs be didžiulio senelių rūpesčio, 
meilės, lietuvių kalbos. Nors dukros 
šeima tarpusavyje kalba griežtai tik 
lietuviškai, bet Markus dar, matyt, ne 
visai atskiria dvi kalbas.

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus teigia, kad užimdamas 
tokias pareigas žmogus privalo būti ypač lankstus: „Turi rasti 
kalbą ir su vaiku, ir su intelektualu, ir su senuku, ir su patvoryje 
gulinčiu pijokėliu“.

Mano receptas
- Esu nuolat žmonos prižiūrimas ir jos skaniai maitinamas, tad virtuvė - 

jos zona. Tačiau yra patiekalų, kuriuos moku pagaminti. Pavyzdžiui, kad 
ir paprasti blynai, kurie ir žmonai, ir dukrai patikdavo. Pienas, šiek tiek 
vandens, kiaušiniai ir miltai – štai tokie produktai tešlai, bet svarbiausia 
juos kepti apsemtus aliejuje. Blynai išsipučia, tampa purūs, skaniausia 
juos valgyti su braškių ar vyšnių uogiene. 

4 detalės apie Algimantą JURKŲ

Avantiūra...
„Istorijos studijos Vilniaus universitete. Tai buvo 2004 metais, kada studijuoti į 

Vilnių išvažiavo ir tėtis, ir dukra. Renata – biochemiją, tėtis – istoriją“.

Įvykis...
„Tos pačios studijos. Jos mano gyvenime pakeitė labai daug – gavau ne tik 

akademinių žinių, bet, manau, keičiausi ir kaip asmenybė. Buvau apsuptas in-
telektualių, išsilavinusių, šviesių žmonių, tai irgi formuoja žmogų. Pasiilgstu 
Vilniaus universiteto, sostinės senamiesčio gatvelių, Arkikatedros. Su žmona 
turim tradiciją bent kas antrus metus per Kalėdas ar Velykas nuvažiuoti į Arki-
katedroje aukojamas šv. Mišias. O kartais man tiesiog patinka ten šiaip pasėdė-
ti... Pabūti su savimi ir savo mintimis“.

Augintinis
„Turim vokiečių aviganį ir trikoję Siamo hibridinę katytę. Ne vienas gydy-

tojas patarė ją užmigdyti, tačiau ji – mūsų šeimos narys. Puikiai prisitaikiusi 
gyventi su trimis kojytėmis, neša mums peles...“

Autoritetas...
„Mano bakalaurinio darbo vadovas, Vilniaus universiteto Naujosios istorijos 

katedros dėstytojas doc. dr. Saulius Kaubrys“.
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Diskusiją moderavusi Mykolo 
Riomerio universiteto dėstytoja, 
„LITDEA“ valdybos narė Daiva 
Penkauskienė ramino į diskusiją 
susirinkusius žiniasklaidos, vals-
tybės institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų vadovus: „Aš esu uni-
versiteto dėstytoja. Pastaraisiais 
metais dauguma mano studentų 
yra užsieniečiai, daugelis iš Af-
rikos šalių. Kalbėdamasi su jais 
matau, kad nė 
vienas jų ne-
ketina baigęs 
mokslus likti 
gyventi Lietu-
voje. Jie studi-
juoja socialinį 
darbą mūsų ša-
lyje todėl, kad 
mokslas čia palyginti su kitomis 
šalimis yra nebrangus, bet dirbti 
ketina vykti į Skandinaviją. - kal-
bėjo dėstytoja.- Be to, musulmonai 
ir Islamo valstybė nėra tas pats“.

Karo pabėgėlių ir musulmony-
bės invazijos į Europą tema disku-
sijoje, kurios tikslas buvo supažin-
dinti su svarbiausiais Vystomojo 

Parama svarbu, bet donoras 
turi likti gyvas

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

„Ar neatsitiks taip, kad paramos gavėjai pražudys donorą?“,- kalbėdamas apie didžiausią po An-
trojo pasaulinio karo pabėgėlių migraciją retoriškai klausė Anykščių meras Kęstutis Tubis Užsienio 
ministerijos remiamoje, o nevyriausybinių organizacijų tinklo „LITDEA“ surengtoje diskusijoje, 
kuri spalio 14 dieną vyko Anykščių viešojoje bibliotekoje. 

bendradarbiavimo ir humanitari-
nės pagalbos, švietimo, paramos 
demokratijai tikslais, nes 2015 
metai yra paskelbti Europos metais 
vystymuisi, tapo pagrindine. 

D.Penkauskienės teigimu, Jung-
tinės Tautos neįvykdė Tūkstantme-
čio vystymosi tikslų. Ne tik toli-
moje Afrikoje ir, pasak dėstytojos, 
„ne tik Lietuvoje“ nėra vidutinės 
klasės. Vidutinės klasės trūksta vi-

sur ir pilna žmo-
nių, kurie, kad 
išgyventų, pasak 
diskusijos mode-
ratorės, „galynė-
jasi nuo algos iki 
algos“. Šių metų 
rugsėjo 25 dieną 
Jungtinės Tautos 

priėmė naujus Darnaus vystymosi 
tikslus. Tų tikslų yra 17. 

Pasak LITDEA projekto koor-
dinatorės Agnės Baleišytės (beje, 
Agnė yra kilusi iš mūsų rajono, 
baigusi Svėdasų J. Tumo–Vaižgan-
to gimnaziją), „tai iš esmės yra tie 
patys, tik susmulkinti ir sukonkre-
tinti bendri siekiai išlyginti sociali-

nei nelygybei pasaulyje, bandymai 
kurti teisingesnį, geresnį gyveni-
mą“.

„Kiek užsienio politika Vysto-
mojo bendradarbiavimo srityje 
aktuali regionams? 2013 metais 
priimtas įstatymas reikalauja, kad 
savivaldybės teiktų ataskaitas, kaip 
jos prisideda prie šių tikslų įgyven-
dinimo. Lietuvos pasirinkta speci-
alizacija yra pereinamasis laikotar-
pis, todėl dauguma savivaldybių 
„neša“ demokratėjimo proceso pa-
tirtį į Baltarusiją, Ukrainą, Gruziją, 
Moldovą”,- sakė A.Baleišytė.

Meras Kęstutis Tubis diskusijos 
dalyviams vardino savivaldybes iš 
artimiausių kaimyninių valstybių, 
su kuriomis bendradarbiavimo su-
tartis turi Anykščiai. Meras kalbė-
jo, kad Anykščių savivaldybė turi 
donores savivaldybes iš Švedijos ir 
Norvegijos, kurios nuo Nepriklau-
somybės paskelbimo iki šių dienų 
mūsų rajoną remia materialiai. 

„Orientuojamės į kaimynus - 
Ukrainą, Baltarusiją - su kuriais 
mus jungia ir tai, kad kažkada gy-
venome vienoje valstybėje. Jiems 
galime būti donorais pasaulėžiū-
ros, demokratijos suvokimo, per-
sitvarkymo kryptimis, - kalbėjo 
K.Tubis. – Mano manymu, Lietu-
va - per maža valstybė, kad  darytų 
įtaką visam pasauliui. Kaip imsim 
tobulinti pasaulį, patys neturėdami 
3 milijonų?“ – kalbėjo meras. 

K.Tubis pasakojo apie patirtį, at-
sivežtą iš pabėgėlių stovyklų, kurias 
matė jis pats. Jis sakė, kad didelė 
dalis tose stovyklose esančių žmo-
nių vengia darbo, stengiasi gyventi 
iš pašalpų. „87 procentai pabėgėlių 
nedirba, o standartinė priimto pabė-
gėlio šeima į Europą atsiveža apie 
dešimt giminaičių“, - kalbėjo me-
ras, primindamas, kad „Lietuva įsi-
pareigojo priimti 1050 pabėgėlių.” 
K.Tubis kalbėjo: „Mes turime būti 
labai atsargūs. Matome, kas darosi 
Europoje, matome, kad jie nepaiso 
mūsų įstatymų, atsineša savo kul-
tūrą – tikriau kultūros nebuvimą 
ir primeta savo taisykles: jei esi ne 
musulmonas – tai nesi žmogus... 
Turime ginti ir savo žmones, ir savo 
kraštą, nes kito krašto tiesiog netu-
rime. Tolerancija gali būti tik tada, 

kai pabėgėliai gerbia mūsų kultūrą ir 
laikosi mūsų įstatymų“. 

Meras citavo Vidaus reikalų mi-
nistrą Saulių Skvernelį, sakiusį, 
kad jeigu iš Rytų žmonės bėga nuo 
karo grėsmių, tai jie turėtų norėti 
gyventi bet kurioje šalyje, kurioje 
nėra karo, bet nebūtinai ten, kur 
svajoja. „Tie, kuriuos gelbėjame, 
neturi sunaikinti donorės. Europai 
ir baltajai rasei iškilo pavojus“, 
- buvo kategoriškas kalbėdamas 
apie pabėgėlių problemą Anykščių 
meras.

Kovo 11-osios Akto Signatarė 
Irena Andrukaitienė kalbėjo, kad 
valstybės saugumo tarnybos turėtų 
pagaliau pradėti dirbti, kad atskirtų 
karo pabėgėlius nuo ekonominės 
gerovės ieškotojų. „Neramumams 
pasibaigus karo pabėgėliai turėtų 
grįžti namo“, - kalbėjo Signatarė 
ir pasakojo apie savo kelionę į Ta-
džikistaną, kurį tik upė skiria nuo 
Afganistano. „Yra šalių, kurios ne-
subrendusios demokratijai. Nuo pat 
rusų karo Afganistane, vėliau JAV 
veiksmų Persų įlankoje, o dabar 
Sirijos pilietinis karas Rytus padarė 
politinių žaidimo arena, išbalansavo 
visą regioną“, - 
apie savo patirtį 
tuose kraštuose 
kalbėjo I. An-
drukaitienė. Ji 
džiaugėsi mūsų 
šalies pastango-
mis Afganistano Goro provincijoje, 
kurioje pastatyta mokykla, vaikų 
darželis. Signatarės nuomone, tai 
geriausia, ką gali atsilikusiems 
kraštams duoti Europa.

D.Penkauskienė bandė amor-
tizuoti situaciją primindama, kad 
ir mūsų tautiečiai po Antrojo pa-
saulinio karo taip pat rinkosi ge-
rovės šalis, tačiau I.Andrukaitienė 
priminė, kad mūsų intelektualai, 
sakykim, tiek Radauskas, tiek Ny-
ka–Nyliūnas duoną užu Atlanto 
pelnėsi nevengdami juodo darbo, 
kūrybai palikdami naktis.

Anykščių viešosios bibliotekos 
direktorius Romas Kutka paste-
bėjo, kad Europa, pradėjusi mo-
kėti išmokas tiems, kas atsisakys 
žemės ūkio veiklos, pati pradėjo 

procesą, kuris nuvainikavo darbą. 
Turėti darbą šiuolaikiniam žmogui 
nėra vertybė. „Aš kas rytą po bibli-
otekos langais matau ant suoliukų 
sėdinčius pašalpininkus, kurie šai-
posi iš tų, kurie dirba už minimalią 
algą, nes gauti pašalpą yra naudin-
giau“, - sakė direktorius. 

Šios bibliotekos Kraštotyros 
skyriaus vedėja Audronė Bere-
zauskienė kalbėjo, kad žmones 
piktina pabėgėliams skiriamos 
pašalpos, kai mūsų šalies žmonės 
dažnai gauna mažesnę algą. Ypač 
nuskriausti jaučiasi kultūros įstai-
gų darbuotojai. „Esu dirbusi sovie-
tiniais laikais, tačiau bibliotekos 
tuomet turėjo kur kas didesnius 
fondus naujoms knygoms įsigyti. 
Žinoma, privalėjome pirkti bevertę 
propagandinę literatūrą, tačiau juk 
niekas mums nedraudė žmonėms 
siūlyti ir kitokių knygų“, - sakė bi-
bliotekininkė.

Kad lėšų knygų ir periodikos 
fondų atnaujinimui labai trūksta, 
kalbėjo ir bibliotekos direktorius. 
Štai, kad paskaitytų savo rajono 
laikraštį „Anykšta“, bibliotekoje 
rikiuojasi skaitytojų eilė, nes bibli-

oteka išgali už-
siprenumeruoti 
tik 2 „Anykš-
tos“ egzemplio-
rius, o žmonės 
pinigų spaudai 
neturi. Šią pro-

blemą, pasak R.Kutkos, bent iš da-
lies sprendė bibliobusas, tačiau šis 
XXI a. išradimas jau kuris metas 
nebepavažiuoja.

„Vertybių krizės problema“, 
- taip diskusiją apibendrino 
D.Penkauskienė ir sakė, kad kie-
kviena, kad ir nedidelė rajono ne-
vyriausybinė organizacija, bibli-
oteka, mokykla vis tiek gali rasti 
būdų, kaip prisidėti prie darnaus 
pasaulio vystymosi, nes kiekvie-
nu atveju tas, kuris duoda, iš tiesų 
gauna ir išmoksta kur kas daugiau. 
„Rašykite projektus, bendraukite 
su kolegomis iš kaimyninių šalių“, 
- ragino LITDEA valdybos narė 
D.Penkauskienė.

Tokios diskusijos vyks 12 Lietu-
vos savivaldybių.

Nr. Tikslas Paaiškinimas

1. Panaikinti ypač didelį 
skurdą ir badą

Per 1990-2015m. sumažinti per-
pus gaunančių mažesnį nei 1 USD 
dienos atlygį skaičių 

2. Užtikrinti visuotinį 
pradinį ugdymą 

Kad iki 2015m. visi vaikai galėtų 
įgyti pradinį išsilavinimą 

3.
Skatinti lyčių lygybę, 

suteikiant daugiau teisių 
moterims 

Sumažinti lyčių skirtumus pradi-
nio ir vidurinio išsilavinimo srityse 

4. Sumažinti vaikų mir-
tingumą

Dviem trečdaliais sumažinti vai-
kų iki penkerių metų mirtingumą 

5. Stiprinti gimdyvių 
sveikatą 

Sumažinti trimis ketvirtadaliais 
gimdyvių mirtingumą

6. Kovoti su ŽIV/AIDS, 
maliarija ir kt. ligomis 

Sustabdyti ir mažinti ŽIV/AIDS 
plitimą 

7. Užtikrinti darnią aplin-
kos apsaugą

Integruoti tvarios plėtros princi-
pus į šalies politiką ir programas 

8.
Suburti pasaulio visuo-

menę tolesnei žmonijos 
raidai užtikrinti

Taikyti gerą valdymo praktiką, 
rūpintis plėtra, mažinti skurdą 

TŪKSTANTMEČIO VySTyMOSI TIKSLAI

Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja Daiva Penkauskienė (dešinėje) supažindino su sąvoka „vys-
tomasis bendradarbiavimas“ , o Anykščių meras Kęstutis Tubis pabėgėlių klausimu turėjo griežtą 
nuomonę – „Iš neteisės, teisė negimsta - jie turi gerbti mūsų įstatymus ir kultūrą“. 

Kovo 11-osios Akto Signatarė Irena Andrukaitienė (dešinėje) 
pasakojo apie A.Vienuolio progimnazijos iniciatyvą su trispalve 
apkeliauti daugelį šalių, o LITDEA projektų koordinatorė Agnė 
Baleišytė (kairėje) kalbėjo, kad dideli darbai prasideda nuo 
mažų darbų.       Autorės nuotr.

...Lietuva - per maža vals-
tybė, kad  darytų įtaką vi-
sam pasauliui. Kaip imsim 
tobulinti pasaulį, patys ne-
turėdami 3 milijonų?“ ...

...ir mūsų tautiečiai po 
Antrojo pasaulinio taip pat 
rinkosi gerovės šalis...



2015 m. spalio 17 d.

pirmadienis 2015 10 19

sekmadienis 2015 10 18

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
6.55 Stilius (k). 
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 „Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1“. 
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 2“. 
9.40 „Šervudo padauža Robinas 
Hudas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 25 s. 
„Velnias su trimis aukso plaukais“. 
12.00 „Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 2 d. Potvynių iššūkis“. 
12.55 „Pasaulio gamtos stebu-
klai. Gyvenimas paribyje. 1 d. 
Didingiausi stebuklai“. 
13.50 „Mis Marpl 1. Paskelbta 
žmogžudystė“. 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.(k). 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Pavojingi jausmai“. 
21.55 „Balzakas“. N-14 
23.40 „Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 2 d. Potvynių iššūkis“ 
(k). 
0.35 „Pasaulio gamtos stebu-
klai. Gyvenimas paribyje. 1 d. 
Didingiausi stebuklai“ (k). 
1.30 „Mis Marpl 1. Paskelbta 
žmogžudystė“ (k). N-7 

3.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 
(k). 
3.55 Savaitė (k). 
4.45 „Pavojingi jausmai“. N-7 
5.35 Klausimėlis.lt (k).

 
6.30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
6.55 „Eskimų mergaitės nuotykiai 
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. 
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Monte Karlas“. N-7 
12.10 „Pėdsekys ir auksinio rakto 
legenda“. 
13.50 „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.  
21.55 „Nežinomas“. N-14 
0.15 „Tikras teisingumas 2. Vienas 
šūvis - viena gyvybė“. N-14

7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 
N-7  
7.30 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Ančiukas Donaldas ir drau-
gai“. 
8.30 „Legenda apie Korą“. N-7  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti. 
10.00 Svajonių sodai. 
11.00 „Simpsonai“.
11.30 „Asteriksas ir Obeliksas 
prieš Cezarį“. N-7 
13.45 „Gyvenimo bangos“. N-7 
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 
21.45 „Paskutinį kartą Vegase“. 
N-7 
0.00 „Vienišos širdys“. N-14

7.00 Statyk! (k).
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Latvijoje (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.  
12.00 „BBC dokumentika. Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai“. 
13.30 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Mistinės istorijos. N-7 
19.00 „Kedrų įlanka 4“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Gremlinai“. N-7 
1.10 „Mitiajaus pasakėlės“. N-7  
2.20 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 „Gyvybės šaltinis - vanduo“. 
12.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai. 
13.00 „Svajonių sodai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Būrėja“.
16.35 „Vienas iš dviejų“. N-7
18.50 „Derenas Braunas. Įvykiai“. 
N-7 
20.00 „Vangelija“. N-7

21.00 „Nusikaltimo vieta. Komisarė 
Lindholm. Romi mirtis“. N-7 
22.55 „Malibu pakrantės rykliai“. 
N-14 
0.45 „Didžiosios Britanijos“ vieš-
butis“.

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau (k). 
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip (k). 
9.30 ARTS21 (k). 
10.00 „Po laukinę gamtą 2 d. 
Žirgeliai - vikrieji oro medžiotojai“. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno pa-
saulis. Iliuzinių šviesų meistras“. 
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos (k).
12.30 Mūsų miesteliai. Pajevonys.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 Lietuvos baleto artisto 
Jono Katakino 65-osioms gimimo 
metinėms.  
15.30 Rusų gatvė. Žinios. 
16.00 „Haudis Gaudis“. 
16.30 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“ (k). 
16.55 Futbolas. SMScredit.lt A 
lyga. Marijampolės „Sūduva“ - 
Utenos „Utenis“.  
19.00 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu.  
19.30 Aš - laidos vedėjas (k). 
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx (k). 
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas (k). 
23.00 Bliuzo vakaras. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Nacionalinis bardų festivalis 
„Purpurinis vakaras 2015“.  
1.50 „UB Lama“ (k). 
2.45 „Baleto aristokratas“ (k). 

3.40 H. Liovenšioldo baletas 
„Silfidė“ (k). 
5.05 Muzikos pasaulio žvaigždės 
(k).

5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC. 
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios (k).  
8.30 KK2 (k). N-7 
10.30 Arčiau mūsų.  
11.00 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 „Patobulinti automobiliai“. 
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
20.30 Miesto skoniai. 
21.30 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
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). 

6.50 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7  
7.50 Aukščiausia pavara. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Iš peties. 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 kampeliai. 
15.00 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7  
16.00 Krovinių karai. N-7  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos „Juventus“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
19.00 „Kelionė Amazone“. N-7
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Bušido turnyro apžvalga. 
Lietuva, 2014. 
23.30 „Ikaras“. N-14 
1.10 „Specialioji jūrų policijos tar-
nyba“. N-14 
2.00 „24 valandos“. N-14
 

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai. Ukraina.  
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Iššūkis“. N-7 
14.30 Ginčas. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Ginčas (tęs.). N-7 
17.00 Žinios. 
17.30 „24/7“. 
18.30 Vaivos pranašystės. N-7 
19.30 Viskas. Aišku. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena. 
21.35 „Bręstantis blogis“. N-14 
22.45 „Ar žinai, kad?...“ 
22.50 „Bręstantis blogis“. N-14 
0.00 „Ar žinai, kad?...“  
0.05 „Šikšnosparniai“. S 
1.55 „Ar žinai, kad?...“ 
2.05 „24/7“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
23.50 Trumposios žinios.  
23.55 Vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas Ovaliajame kabi-
nete. Kubos raketų krizė.  
0.40 Trumposios žinios.  
0.45 Komisaras Reksas. N-7.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 “Hankokas”. N-7.  
10.40 “Alvinas ir burundukai 
3” (k). 
12.25 “Na, palauk!”. 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
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. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Galutinis tikslas 
4”. N14.  
23.50 “Kortų namelis”. N14.  
1.00 “Sekso magistrai”. N14. 
2.05 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Princas ir aš 3. Karališkas 
medaus mėnuo. U.  
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 aukštakul-
niai. 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 nusikalti-
mų skyrius. N-14.  
1.25 Tėvynė. N-7.  
2.55 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
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 Atlygis. N14.  
0.00 “PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV”. N14.  
1.00 “Mentalistas”. N-7.  
1.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

14.00 “Stebukladarys”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 Nekenčiu Valentino die-
nos. N-7.  
22.50 “Pabaiga”. 
23.45 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  
0.40 “Nikita”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Po laukinę gamtą (kart.). 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Hamletas. OKT spekta-
klis. 1, 2 d.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 IQ presingas.  
18.30 Šerlokas 1. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx. 
22.30 Kubietiškas šėlsmas. N-7.  
0.10 Trumposios žinios.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
2.10 Trumposios žinios.  
2.15 Muzika gyvai.  
3.30 Akis už akį 2. N-7.  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
5.20 Didžioji Lietuva.  

   
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Aukso imperija”  
9.30 Žinios.  
10.25 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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Bruklino taksi. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
23.00 Neramios sielos. S.  
1.05 Pavojingas metodas. N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas. N-7. 
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 Dalyvaujam!  
12.00 Svarbi žinia.  
12.50 Mūsų miškai.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis”. N-7. 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 “Iššūkis”. 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.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
12.20 Vyriausiasis ginkluotųjų pa-
jėgų vadas Ovaliajame kabinete. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Tikri vyrai.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.15 Trumposios žinios.  
1.20 Klausimėlis.lt.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Tikri vyrai.  
5.05 Emigrantai.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  

6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 “Monte Karlas”. N-7.  
11.00 “Pėdsekys ir auksinio rakto 
legenda” (k). 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
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. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Apsuptyje 2. Tamsos teritorija. 
N14.  
0.20 “Kortų namelis”. 
1.25 “Sekso magistrai”. N14.  
2.35 “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 Rezidentai. N-7.  
12.00 Pavojingi aukštakul-
niai. 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-7.  
2.40 Naujokė. N-7.  
2.50 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 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 Bučiuok bučiuok, šauk 
šauk. N14.  
23.40 “PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV”. N14.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 

N-7.  
14.00 “Vangelija”. N-7. 
15.00 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 Vaito Erpo kerštas. N14.  
22.55 “Pabaiga”. 
23.50 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  
0.45 “Nikita”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas. 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos. 
Velnias su trimis aukso plaukais. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Istorijos detektyvai.  
18.00 Šlovės dienos. N-7.  
18.45 Kultūrų kryžkelė.  
19.10 Choreografės Anželikos 
Cholinos spektaklių retrospekty-
va kūrybos 25-mečio proga.  
20.10 Septynios Kauno dienos. 
20.40 Šokio spektaklis “Ana 
Karenina”.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Balzakas. N-14.  

0.10 Trumposios žinios.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.20 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
2.00 Šerlokas 1. N-7.  
3.30 Akis už akį 2. N-7.  
4.15 Muzika gyvai.  
5.30 IQ presingas.  

   
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).  
2.00 Info diena (k).  

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

15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Bruklino taksi. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Mirtinas smūgis. N-14.  
23.55 Per daug, per mažai. 
N-14.  
1.40 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 2015/2016. 
Šolnoko “Olaj” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
20.50 Dar pažiūrėsim.  
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
4.05 Reporteris.  
4.40 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Emigrantai.  
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Mokslo ekspresas.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Įkaitas”. N14.  
0.30 “Kortų namelis”. N14.  
1.35 “Sekso magistrai”. N14.  
2.45 “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 Rezidentai. 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.   
22.30 Pasienio miestas. N-14.  
0.50 Elementaru.  N-7.  
1.30 Tėvynė. N-7.  
2.40 Naujokė. N-7.  
3.05 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  

8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 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. N14.  
21.30 Striptizas. N14.  
23.50 “PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV”. N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Sodininkų pasaulis”.  
11.35 “Sostinės keksiukai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. N-7. 
14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 

žmogžudystės IV. Angelas žudi-
kas. N14.  
23.15 “Pabaiga”. 
0.10 “Gyvenimas pagal Harietą”. 
N-7.  
1.05 “Nikita”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys. 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina. (kart.). 
17.30 Kultmisijos.  
18.15 Keisčiausi pasaulio ginklai. 
19.00 Kultūrų kryžkelė. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Europos krepšinio 
taurės turnyro rungtynės. 
Jeruzalės “Hapoelis” - Klaipėdos 
“Neptūnas”.  
22.00 DW naujienos rusų kalba. 
22.15 ARTi. Medalis.  
22.45 Choreografės Anželikos 
Cholinos spektaklių retrospektyva 
kūrybos 25-mečio proga.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Trumposios žinios. HD 
(kart.). 
0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  

2.05 Lietuvos baleto artisto Jono 
Katakino 65-osioms gimimo 
metinėms.  
3.30 Akis už akį 2. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
5.05 LRT Kultūros akademija.  

   
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. 
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Bruklino taksi. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Paris Saint-Germain” 
- “Real Madrid CF”.  
23.40 Gyvų neliks. S.  
1.10 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.15 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Dar pažiūrėsim.  
12.25 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. 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 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Premjera. “Akis už akį”. 
N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Gyvenimas.  
12.20 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Premjera. Purvini žaidi-
mai. N-14.  
23.15 Durys atsidaro.  
23.45 Trumposios žinios.  
23.50 Komisaras Reksas. N-7.  
0.40 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
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. 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
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. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Terminatorius 3. Mašinų prisi-
kėlimas”. N-7.  
0.25 “Kortų namelis”. N14.  
1.25 “Sekso magistrai”. N14. 
2.30 Sveikatos ABC televitrina 
(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 Rezidentai. 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 Šalutinis efektas. N-14.  

0.35 Kaulai. N-14.  
1.30 Tėvynė. N-7.  
2.40 Naujokė. N-7.  
3.05 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 Žurovas. Nekaltas. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
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. N14.  
21.30 Simona. N-7.  
23.50 “PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV”. N14.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Svajonių sodai”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

14.00 “Būrėja”. N-7. 
14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Prieblanda. 
Sandėris. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.25 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.20 “Nikita”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Anželikos Cholinos šokio 
teatras.
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 ARTi. Medalis.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Keisčiausi pasaulio gin-
klai (kart.). 
13.50 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu. Knygyno 
“Pegasas” ir LRT projektas.  
14.20 Bliuzo vakaras.  
15.15 Gustavo enciklopedija 
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Keisčiausi pasaulio 
ginklai. 
19.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas. 

21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Vasaros MEDIA studija.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.25 Trumposios žinios.  
1.30 Kūrybos metas.  
2.00 Vasara baigiasi rudenį.  
3.30 Akis už akį 2. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika. UB 
Lama.  
5.05 Istorijos detektyvai. 

   
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.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. 
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 kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Profesionalai. N-14.  
0.20 Gimtadienis. N-14.  
2.00 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Ginčas. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. 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 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Premjera. “Akis už akį”. 
N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Bręstantis blogis”. N-14.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 
6 (kart.). 
11.25 Specialus tyrimas.  
12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
“Vario audra”.  
22.45 Sprogimo banga. N-14.  
0.50 Komisaras Reksas. N-7.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  

   
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Pagalbos skambutis (k). 

N-7.  
9.35 “K11. Komisarai tiria” 
(22). 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. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Sėkmės sala”. N14.  
22.45 “Masalas”. N-7.  
1.10 “Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas”. 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 Rezidentai. 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 Mulan. N-7.  
21.10 Vienišas klajūnas.  N-7.  
0.15 Tryliktasis karys.  
2.15 Pasienio miestas.  N-14.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 Žurovas. Nekaltas. N-7.  

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Nusidėjėliai ir šventieji. 
N14.  
23.40 “Sausas įstatymas. 
Atviras karas”. N14.  
1.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?” 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. N-7. 
14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas 3. Grifas. 
N14.  
22.55 SNOBO KINAS Pilkoji 
pelėda. N14.  
1.20 “Nikita”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
Pajevonys. 2 d.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
13.00 Keisčiausi pasaulio 
ginklai. 
13.45 Dainų dainelė 2014.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Visu garsu.  
18.00 Kai aš mažas buvau.  
18.45 Kultūrų kryžkelė. 
19.10 Choreografės Anželikos 
Cholinos spektaklių retrospek-
tyva kūrybos 25-mečio proga.  
20.05 Anželikos Cholinos 
šokio teatras.  
20.29 Šokio spektaklis 
“Otelas”.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Purvini žaidimai. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Koncertuojanti Europa. 
1.40 Trumposios žinios.  

1.45 IQ presingas.  
2.15 Aš - laidos vedėjas.  
3.30 Akis už akį 2. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus. Guoda 
Gedvilaitė.  

   
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.  
15.15 Mes pačios (k).  
15.40 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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  

13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Pavojai gelmėse. N-14.  
0.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Krasnodaro 
“Lokomotiv-Kuban”.  
2.25 24 valandos. N-14. 
 

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 Dalyvaujam!  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “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 Premjera. “Paprastas 
nusikaltėlis”. N-14. 
0.45 Ar žinai, kad?...  
0.55 “Šikšnosparniai”. S. 
2.35 “Paprastas nusikaltėlis”. 
N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
8.35 Premjera. Padūkėliai mar-
supilamiai 2. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pietinių jūrų žvejai. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Nematomos karalystės. 
13.50 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
22.45 Pašėlę pirmieji metai. 
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai. 
1.20 Pasaulio dokumentika. 
Nematomos karalystės. 
2.10 Šerloko Holmso nuotykiai. 
3.55 Bėdų turgus.  
4.40 Specialus tyrimas.  
5.30 Durys atsidaro.  

 
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 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pašėlę Tornberiai”. 
11.40 “Ilgakojis Džekas”. 
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA “Monstrų viešbu-
tis”. 
21.20 “Eilinis Džo. Kobros prisi-
kėlimas”. N-7.  
23.40 “Ką išdarinėja vyrai”. S.  
1.25 “Masalas”. N-7.  

 
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Narsusis riteris Justinas.  
12.55 Merlino mokinys. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Didysis magijos šou. N-7.  

21.00 Trys dienos nužudy-
ti. N-14.  
23.25 Pagalbos šauksmas.  
N-14.  
1.10 Šalutinis efektas. N-14.  

   
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Lietuva - Europa. Galiūnų 
varžybos.  
12.00 PREMJERA Šiuolaikinė 
vergovė.  
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. 122 centimetrai. 
N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.15 MANO HEROJUS Mirties 
upė. N14.  
0.25 AŠTRUS KINAS Vis dar 
žinau, ką veikei aną vasarą. 
N14.  
2.25 “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 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  

13.00 “Sostinės keksiukai”. 
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 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.15 Paskutinė naktis. N14.  
1.00 “Didžiosios Britanijos” 
viešbutis”.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
10.30 Premjera. Kijevo senovė. 
Meno pasaulis.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akademija.  
12.30 Režisieriaus Algimanto 
Puipos filmų retrospektyva. 
Nebūsiu gangsteris, brangioji. 
1978 m. 
13.40 Birutės Baltrušaitytės 
eilės.  
14.00 Viljamas Šekspyras. 
Vindzoro šmaikštuolės.  
16.00 Haudis Gaudis. 
16.25 Padūkėliai marsupilamiai 
2  (kart.). 
16.55 Futbolas. SMScredit.lt A 
lyga. Kauno “Spyris” - Klaipėdos 
“Atlantas”.  
19.00 Atspindžiai.  
19.30 Lietuvių dokumentika. 

Žmogus - Arklys.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas (ARTS21).  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
1.45 Legendos.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 LRT Kultūros akademija.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas.  

   
6.00 Info diena (k).  
10.00 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 automobiliai”.  
20.30 “Miesto skoniai”.  
21.00 “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”.  
8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  

10.00 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
13.30 Jokių kliūčių!  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Prienų-Birštono “Vytautas”. 
19.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
19.10 Trys muškietininkai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Klastotė.  N-14.  
0.15 Blogas senelis 5. S.  
1.55 24 valandos. N-14.  

 
7.25 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba. Laida 
žvejams.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 “Detektyvas Morsas”. 
N-7. 
13.30 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
17.00 Žinios. 
17.30 Dalyvaujam!  
18.30 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Ginčas. N-7. 
23.30 Ar žinai, kad?...  
23.35 Premjera. “Trylika vaiduo-
klių”. S. 
1.35 Ar žinai, kad?...  
1.40 “Detektyvas Morsas”. N-7. 
3.10 “Trylika vaiduoklių”. S. 
4.40 Ginčas. N-7. 
6.05 Dar pažiūrėsim.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

„Anykštos redakcija“ 
skelbia prenumeratos 

akciją

iki lapkričio 1-osios 2016 metams  užsisakiusiems visos savaitės
 laikraščio „Anykšta“ numerius ir atsiimantiems juos redakcijoje, 

suteiksime penkių eurų nuolaidą!
 

su šia nuolaida laikraščio „Anykšta“ prenumerata kainuos 40 eur, 
o pensininkams ir neįgaliesiems – 30 eur.
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etiketas

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Šių metų spalio22d. (ketvirtadienį)  

FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus 
atliekama Ukmergėje, Kauno g. 18,  OPTIKA 
VIZIJA salono patalpose.

Šių metų spalio 27d. (antradienį)  FUNKCINĖ 
SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama 
Utenoje, Aušros g. 11A,  OPTIKA VIZIJA salo-
no patalpose.

 Priimami tik  iš anksto užsiregistravusieji te-
lefonu: mob. 8-682 40857, darbo dienomis nuo 
09.30 - 19.00 val. Tad kviečiame visus - mažus 
ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?

Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, 
kad šiuo tyrimu yra tiriama organų veikla, atliekant 
šią diagnostiką matoma kokiose kūno vietose yra 
sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai pro-
cesai, audiniu pakitimai. Visi sveikatos duomenys 
yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, 
plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, ko-
kia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos 
veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines 
ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas 
diagnostines programas yra tas, kad organizme 

vykstantys pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje sta-
dijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atve-
jais, kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, 
šios diagnostika galima greičiau nustatyti papildo-
mas negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gy-
dymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo 
specialisto konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsi-
senėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika 
atneš neabejotiną naudą kiekvienam.

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuo-
nerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės 
Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.

Jauni gydytojai provincijoje
dirbti nenori

Pirštų skausmas ir aptirpimas – rimtų ligų simptomai
Daugėja žmonių, besiskundžiančių pirštų aptirpimu, skaus-

mu, kuris pažadina naktį ir sutrikdo kasdienius darbus, tačiau 
ne kiekvienas iš jų į gydytoją kreipiasi laiku, kol galima išvengti 
ligos progreso ir rimtų komplikacijų. Dėl kokių simptomų vertėtų 
sunerimti, kalbame su Medicinos diagnostikos ir gydymo centro 
ortopedu – traumatologu Simonu Sereika.

- Dėl kokių plaštakos ir riešo 
ligų dažniausiai kreipiasi pa-
cientai?

- Dėl nervų užspaudimo rankoje – 
riešo ar alkūnės kanalo sindromo, 
sausgyslių uždegimo sukeltų ligų, 
riešo sąnarių ligų, darinių plaštako-
je, delno poodžio struktūros pakiti-

mų (Diupitreno liga). 
Riešo kanalo sindromas, saus-

gyslių uždegimo sukeltos ligos daž-
niausiai diagnozuojamos moterims 
virš 50 metų. Kita pacientų grupė 
– jauni asmenys, dirbantys fizinį 
darbą. Alkūnės kanalo sindromas 
vargina tiek vyrus, tiek moteris virš 
30 metų amžiaus. 

Plaštakos ir riešo ligų priežastis 
– fizinis krūvis, dėl kurio prasideda 
sausgyslių uždegimas, jos padidė-
ja, pradeda traumuoti aplinkinius 
audinius, spausti nervus. Įtaką daro 
įpročiai: dirbant kompiuteriu remtis 
alkūnėmis į stalą, vairuojant – į 
automobilio durų kraštą. Svarbūs 
hormonų pokyčiai organizme – 
skydliaukės ligos, menopauzė. 
Dalies ligų priežastys taip ir lieka 
neaiškios.

- Kuo šių ligų simptomai skiria-
si?

- Sergant riešo kanalo sindromu 
tirpsta pirštai, iš pradžių dažniausiai 
naktį, vėliau – nuolatos. Būdingas 
I–IV piršto aptirpimas, skausmas, 
sustingimas, negydant ligos, tampa 
sudėtinga atlikti smulkius judesius, 
pavyzdžiui, užsisegti sagas.

Alkūnės kanalo sindromas pa-
prastai pasireiškia IV–V pirštų tir-
pimu, rečiau naktiniais skausmais.  
Negydant pradeda nykti plaštakos 
raumenys, silpnėja jėga. 

Dažnai pacientui sunku nurodyti 

aiškius simptomus, todėl nervų su-
spaudimo ligos lieka nediagnozuo-
tos. Siekiant laiku suteikti pagalbą, 
naudinga atlikti elektroneuromio-
grafijos tyrimą, kuriuo diagnozuo-
jamas vieno ar kelių nervų pažei-
dimas.

Spragsinčio piršto (stenozuojan-
čio tenosinovito) požymiai – delno 
skausmas pirštų judesių metu, kar-
tais skausmas kyla į dilbį. Ligai pro-
gresuojant pradeda strigti pirštas, 
dažniausiai I, III ar IV.  

Sergant Diupitreno liga delne po 
oda atsiranda mazgelis. Iš pradžių 
jis gali būti skausmingas, jei liga 
progresuoja, sunku ištiesti pirštus. 

- Dėl kokių simptomų vertėtų 
sunerimti?

- Visada reikia kreiptis į gydyto-
ją, jei po truputį ar staiga nutirps-
ta pirštai. Tai yra nervo spaudimo 
požymis. Būtina kreiptis į gydytoją, 
jei atsiranda darinys ir jis pradeda 
augti. 

- Kokios pasekmės gresia laiku 
nesikreipiant pagalbos?

- Jei nesikreipiama dėl nervų 
spaudimo ligų, pirštai lieka nejau-
trūs, nyksta plaštakos raumenys, 
silpnėja jėga, sunku suimti smul-
kius daiktus. Tuomet ir atlikus 
operaciją plaštakos funkcija gali 
neatsistatyti. Jei pirštas stringa ir 
ligai progresuojant lieka užstrigęs, 
po operacijos gali likti riboti sąnarių 
judesiai. Jei progresuoja pirštų pri-
traukimas, operacinis gydymas gali 
būti nepakankamai veiksmingas, 
pirštų judesiai lieka labai riboti, o ir 
pati operacija yra sudėtingesnė.

- Kuo skiriasi plaštakos ir riešo 
ligų chirurginis ir konservatyvu-
sis gydymas?

- Dažniausiai gydymas prasideda 

nuo konservatyvių gydymo prie-
monių – darbo krūvio sumažinimo, 
vaistų, įtvarų, fizioterapijos priemo-
nių. Uždegiminių ligų gydymui kar-
tais taikomos hormonų injekcijos. 
Jei šie gydymo metodai nepakan-
kamai veiksmingi, plaštakos chi-
rurgas nusprendžia, ar reikalingas 
operacinis gydymas. Laiku atlieka-
mos operacijos yra labai efektyvios 
ir nesudėtingos. Ligai pažengus, 
chirurginio gydymo rezultatai ne 
tokie geri. 

Sergant pritrauktų pirštų liga 
efektyvus tik operacinis gydymas. 
Visais kitais atvejais, jei nepadeda 
konservatyvaus gydymo būdai ir 
simptomai išlieka ar progresuoja, 
chirurginis gydymas yra būtinas.

- Kokia minėtų ligų prevencija?
- Rekomenduoju įvertinti savo 

galimybes ir pagal tai parinkti fizinį 
krūvį. Svarbu nepervargti, nepersi-
tempti.

Po visų operacijų pacientas išlei-
džiamas į namus tą pačią ar kitą 
dieną, o operacijas kompensuoja 
ligonių kasos, tad pajutus pirmuo-
sius simptomus nedelskite ir užkirs-
kite kelią rimtos ligoms.

Registracija ir informacija tel.: 
8 5 233 3000, 8 698 00 000

Medicinos diagnostikos ir gy-
dymo centras, V. Grybo g. 32A, 

Vilnius

Užsak.Nr 1696

Gydytojas s. sereika

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono ligoninė nuolat girdi grasinimus uždaryti kai 
kuriuos šios gydymo įstaigos skyrius, tačiau stengiasi kaip įma-
noma ilgiau juos išsaugoti. Nors jauni specialistai nuolat dirbti ir 
gyventi provincijoje nesiryžta, tačiau gerų atvykstančių specialis-
tų, pasak ligoninės vyriausiojo gydytojo Dalio Vaigino, Anykščių 
ligoninėje netrūksta. 

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas teigė, 
kad atleisti pensinio amžiaus gydytojų negali, nes jauni medici-
nos specialistai vykti į Anykščius nenori... 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Šiuo metu rajono ligoninėje 
dirba daugiau kaip 230 medikų. 
„Naujų gydytojų atvyksta, bet jie 
ir yra atvykstantys – čia nuolat ne-
dirba. Jauni medikai nesidomi ma-
žomis ligoninėmis, jie tikriausiai 
mato perspektyvas didelėse ligo-
ninėse, kurioms negrasina suma-
žinimais ar veiklos susiaurinimais. 
Nėra taip, kad anykštėnas, baigęs 
mediciną, grįžtų dirbti į Anykščių 
ligoninę. Paskutinis iš sugrįžusių 
anykštėnų turbūt gydytojas Rolan-
das Jurkėnas“, – apie specialistus, 
dirbančius ligoninėje, pasakojo 
D.Vaiginas.

Nors nauji gydytojai į provinciją 
neskuba, tačiau naujų slaugytojų, 
pasak D.Vaigino, įsidarbina. „Mes 
tuo labai džiaugiamės, nes ir slau-
gytojų greitai pristigsime. Atsinau-
jinimas nevyksta, o senėjimo pro-
cesas spartėja“. 

Paklaustas, kas ateina į išėjusių 
medikų vietą, D.Vaiginas sakė: 
„Ateina niekas. Turime kai ku-
riuos specialistus „amžiuje“ ir, jei 
jų atsisakytume, būtų vakuumas. 
Nežinia, kaip yra blogiau – ar tu-

rėti vyresnio amžiaus gydytoją, ar 
neturėti jokio. Nežinau, iš kur ta 
iniciatyva išmėtyti visus pagyve-
nusius gydytojus. Suprantama, kad 
visiems ateina laikas, gal ir fiziškai 
nebe tiek žmogus produktyvus, 
kiek jaunas, bet į jų vietą nėra ką 
priimti“.

Nors rajone ir mieste ligonių ma-
žėja, bet stacionare, pasak ligoni-
nės vyr. gydytojo, laikosi panašus 
skaičius žmonių – apie 4-5 tūkst. 
O ir įranga ligoninėje D.Vaiginas 
džiaugiasi: „Turime gerą įrangą, 
kurią tausojame, branginame. Nors 
ne vakar pirkta, bet ji yra nauja, 
moderni. Kompiuterinį tomografą 
atrasite ne kiekvienoje rajono ligo-
ninėje, taip pat labai gera kardio-
loginė įranga sergantiems širdies 
ligomis, modernūs ultragarsiniai 
įrenginiai“, – ligoninės pliusus 
vardijo vyr. gydytojas.

Šiuo metu, kaip ir visoje Lietu-
voje, ligoninėje yra diegiama pati 
naujausia elektroninės sveikatos 
sistema: pacientai registruojami in-
ternetu, kai kurie dokumentai taip 
pat tvarkomi elektroniniu būdu. 

Paauglys
Bendravimas namie. Namai netu-

rėtų pavirsti mūšio lauku, tačiau Jūsų 
vaikui tapus paaugliu tokia grėsmė 
yra. Nors vaiko emocinės audros, be 
abejo, veiks kantrybę ir geranoriš-
kumą, o kartais net gali išsemti Jūsų 
meilės ir supratimo atsargas, daugelis 
šeimų, pasitelkusios pagalbą bei nuo-
voką, sugeba džiaugtis tais jaudinan-
čiais metais. Kartais tėvai net stebisi, 
kiek daug vaikai gali juos pamokyti.

Privatumo poreikis. Tėvams 
kartais sunku pripažinti, jog ir paau-
gliui reikia privatumo. Daugelis tėvų 
pastebi, kad jų vaikas yra netikėlis, 
- rūko, vartoja narkotikus, bastosi 
su kokia nors gauja, - tik atsitiktinai 
rinkdami jo skalbinius ar pažiūrėję į 
kuprinę. Tačiau nepateisinamas ir šni-
pinėjimas, nosies kaišiojimas, ėjimas 
į jo kambarį nepasibeldus ar klausy-
masis telefono pokalbių. Kad ir kokia 
nesėkmė ištiktų Jūsų vaiką, ji pasida-
rys tiktai skaudesnė, jeigu sužinos, 
kad tėvai, naudodamiesi teise žinoti, 
pažeidė jo privatumo teisę. Atminki-
te – jis jau nebe vaikas. Dėmesingi, 
protingi tėvai turėtų rasti kitų būdų 
išsiaiškinti, ar jų vaikui viskas gerai. 

Paauglio miegamasis. Paaugliai 
nepasižymi tvarkingumu, tad Jums 
gali prireikti nemažų valios pastangų 
nesikišti į tai, kaip Jūsų vaikas tvarko 
savo kambarį. Protinga būtų neleisti 
laikyti kambaryje maisto. Tačiau vai-
kui pasekmes galite paaiškinti: jeigu 
nenori tvarkyti kambario, tai turės 
gyventi su savo netvarka. 

Vonios kambarys. Paauglystės 
metams būdingas dar vienas įdomus 
pasikeitimas, - net pats abejingiausias 
jaunuolis staiga atranda dušą ir vei-
drodį. Tas pokytis maždaug sutampa 
su laiku, kai jie atranda priešingą lytį 
ir suvokia, kad išvaizda yra viskas. 
Visa tai puiku ir gera, tiktai dauge-
lis paauglių yra linkę monopolizuoti 
šeimos vonią. Jeigu turite kelis vo-
nios kambarius, pamėginkite atiduoti 
paaugliui vieną savųjų. Jeigu jis turi 
dalintis vonia su kitais, paskirkite jam 
tam tikrą laiką. Jei nespėja susitvar-
kyti, tegu pabaigia savo kambaryje. 
Mergaitei galėtumėte nupirkti specia-
lų kosmetinį staliuką ir veidrodį mie-
gamajame. Jei vonioje trūksta vietos 
daiktams, berniukai turėtų laikyti 
savo reikmenis spintoje.

Pagalba broliams ir seserims. 
Paaugliai gali būti didelė pagalba ma-
žesniems vaikams. Jaunesni vaikai ne 
tiktai dievina savo vyresnius brolius 
ir seseris, bet dažnai ir paklūsta jiems 
kur kas noriau negu tėvams. Paaugliai 
gali vedžioti mažiukus į kiną, padėti 
jiems apsirengti, maudytis, atsigulti, 
net atlikti namų darbus. Tačiau ne-
piktnaudžiaukite tuo. Bet kuris pa-
auglys, be abejo, bus nepatenkintas, 
jeigu paversite jį nemokama aukle 
ir tas nepasitenkinimas gali pakenkti 
jo santykiams su Jumis, seserimis ir 
broliais.

Išvaizda. Paaugliai yra labai jau-
trūs savo išvaizdai, todėl gali patirti 
traumą, jei bus verčiami nešioti or-
todontines dantų plokšteles. Niekada 
nežiūrėkite pro pirštus į savo vaiko 
rūpestį dėl plokštelių, akinių, svorio 
arba spuogų: Jūs žinote, kad ji išaugs 
į gulbę, bet šis Jūsų žinojimas nepa-
lengvins jautraus paauglio jausmų. 
Užjauskite jį.

Pagal Amy Vanderbilt ,,Viskas 
apie etiketą“ parengė A.Š.
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Kareiviui leido mąstyti. 
O be reikalo...

Prisiminiau dar vieną detalę 
apie rizikas... Dalis mūsų sraig-
tasparnių aerodromo buvo išklota 
banguoto metalo plokštėmis, ku-
riose buvo skylutės. Pro tas sky-
lutes į saulę stiebėsi žolė. Kartą 
karininkas ar praporščikas man 
liepė išskusti žolę iš to banguo-
to metalo skylučių. Kaliningrade 
karininkai iš kareivių nesityčiojo, 

Kaip mes išsivaikščiojome...

tad nusprendžiau, kad man pa-
vesta užduotis yra vertinga, rei-
kalinga tėvynei ir ją reikia atlikti. 
Visokiais bū-
dais bandžiau 
naikinti žoles, 
bet žiūriu, kad 
šnipštas išeina 
– mėnesį dirb-
siu. Matau, jog 
važiuoja kurą 
vežantis sun-
kvežimis. Pamojau vairuotojui, 
tas privažiavo. Vairuotojas – ka-
reivis iš kito dalininio, iš „auto-
būrio“. Pasitarėm abu ir per žarną 

keliasdešimt arų aerodromo teri-
torijos nupylėm sraigtasparnių 
kuru. Kai vairuotojas cisterną 

patraukė kiek 
atokiau – nu-
mečiau degtu-
ką... Na, ugnis 
nebuvo labai 
įspūdinga, gal 
tik kokio metro 
ar dviejų aukš-
čio.  Sraig-

tasparnių stovėjimo aikštelės 
tolokai, pastatai - ne arti, tiesio-
ginės grėsmės lyg ir niekam ne-
sukėliau. Tačiau procesą turėjo 
matyti dešimtys karininkų, bet 
niekas nekreipė dėmesio. Net ir 
tas vyras su antpečiais, kitą dieną 
pažiūrėjęs, kaip „išskutau“ žoles, 
pasakė: „Viskas tvarkoje“, ir nu-
ėjo savo keliais. 

Sraigtasparnių kuru šildydavo-
me įvairias nešildomas patalpas, 
kuriose tekdavo būti šaltuoju metų 
laiku. Gal praėjus ketvirčiui am-
žiaus suprimityvinu įranga, bet, 
man regis, kad tokiam šildymui 
reikėjo tik kuro talpos ir metalinio 
vamzdelio – vienas vamzdelio ga-
las kišamas į kuro talpą, o antrasis 
suplotas – uždegamas. Kartais tas 
degantis galas buvo glaudžiamas 
prie radiatorių, kartais prie nieko 
neglaudžiamas... Kaip niekas ne-
užduso nuo smalkių ir kodėl nie-
kada nesprogo kuro talpa, man da-
bar mistika. Šitas įrenginys buvo 
vadinamas „forsunke“...

Mūsų kazarmoje buvo katilinė 
su kieto kuro katilu. Tačiau per 
pirmuosius šalčius jo nesivargi-
nome kurti – į krosnį kišdavo-
me degantį vamzdžio galą, kuri 
„maitino“ sraigtasparnių kuras. 

Galėjome prekiauti 
automatais  

Ir Kaliningrade kiekvienas tu-
rėjome asmeninius automatus, 
kurie būdavo rakinami ginklų 
saugykloje, kuri buvo pačioje 
kazarmoje. Į sargybą Kaliningra-
de mes nėjome – sraigtasparnius 
naktį saugojo kito dalinio karei-
viai. Kas rytą iš saugyklos būda-
vo imami tik du automatai – du 
iš mūsiškių apsiginklavę išeida-

vo budėti į aerodromą. Būdin-
tiesiems buvo suręstas namelis 
su krosnele. Ant jos kepdavom 
bulves. Ir šitas procesas nebuvo 
draudžiamas. Kartais budinčiųjų 
būdelėje susirinkdavo visa bičiu-
lių šutvė arba net kas svetimas 
(t.y. iš kito garnizone esančio da-
linio) užsukdavo su savo bulvė-
mis jų išsikepti.

Turint automatą, derėjo turėti 
ir dvi šovinių apkabas. Kad apka-
ba yra užpildyta, 
įrodo pro jos pa-
baigoje esančią 
skylutę šviečian-
tis pirmasis šo-
vinys. Kažkas iš 
mūsiškių bežais-
damas su šovi-
niais aptiko, kad 
apkaboje yra tik 
keli pirmieji ir 
keli paskutiniai 
šoviniai – tarp 
jų prigrūsta po-
pieriaus. Pradėję 
tikrinti kitas apkabas – daugelyje 
radome tas pačias „lėles“... Aiš-
ku, dengdami savo užpakalius 
karininkams apie tai nesakėme, 
viską palikome kaip radome ki-
toms savižudžių kartoms.

Prie pat garnizono tvoros tais 
laikais savaitgaliais veikdavo 
turgus. Mūsiškiai kalbėjo, jog jei 
kas į turgų užsukdavo dėvėdamas 
uniformą, jo būtinai kas nors pa-
klausdavo, ar neturįs kokio atlie-
kamo automato pardavimui... 
Kadangi tvarka buvo liberali, 
gali būti, kad ir manasis „Kalaš-
nikovas“ prieš pensiją padirbėjo 
ne tik kokioje Čečėnijoje, bet ir 
viduryje Maskvos...  

„Afganai“ vertino 
žmogaus gyvybę

Vienas kvailas, o gal ne tik 
kvailas, bet ir girtas kapitonas rei-
kalavo, jog pripažinčiau, kad lie-
tuviai yra slavai. Labai užsidegęs 

jam dėsčiau Lietuvos istoriją, kol 
tas nepradėjo mosuoti pistoletu 
aplink mano galvą. „Šitas durnius 
apskritai ugrofinas“, – raminda-
mas kapitoną man per pakaušį 
pliaukštelėjo bičiulis lietuvis ir 
karininkas patenkintas nusižven-
gė: „Čiukčia, prakeiktas“.

Tik tiek blogo apie Kaliningra-
do karininkų elgesį per Sovietų 
Sąjungos griūtį, teprisimenu. Man 
regis, Afganistano kare dalyvavę  

sra ig taspar-
nių pilotai ar 
m e c h a n i k a i 
į Lietuvos 
nepriklauso-
mybę žiūrėjo 
pagarbiai ir 
niekas nesi-
ruošė ginti 
Sovietų Są-
jungos vienti-
sumo. Užteko 
jiems jau karų 
ir lavonų. Per 
Maskvos pučą 

Kaliningrade vyko mitingas, ku-
riame mūsų eskadrilės vado pa-
vaduotojas, majoras, pareiškė, 
kad nė vienas eskadrilės sraigtas-
parnis pulti Lietuvos neišskris... 
Tada majoru nesididžiavome, net 
šaipėmės, kad niekas jo nuomo-
nės, jei bus karas, neklaus. Ta-
čiau, dabar kai prisimenu, kaip 
majoras prieš rikiuotę nusidraskė 
antpečius, kūnu perbėga šiur-
puliukai. Majoras, kaip ir dera 
karininkui, raportavo eskadrilės 
vadui, jog jis traukiasi iš Sovietų 
Sąjungos ginkluotojų pajėgų, nes 
neketina būti „pučistų“ įrankiu. 
Po to pasisuko veidu į kareivius, 
nusiplėšė antpečius ir, numetęs 
juos ant žemės, išėjo iš aikštės.  
Vadas savo ruožtu ramiai suko-
mandavo: „Išsivaikščiot“. Regis, 
tai buvo pirma ir paskutinė mūsų 
bendra rikiuotė su karininkais. 
Gali būti, kad ji buvo specialiai 
surengta, o jos tikslas – išsivaikš-
čioti be akmenų užančiuose...

...Kartą karininkas ar 
praporščikas man liepė 
išskusti žolę iš to banguo-
to metalo skylučių. Ka-
liningrade karininkai iš 
kareivių nesityčiojo, tad 
nusprendžiau, kad man 
pavesta užduotis yra ver-
tinga, reikalinga tėvynei 
ir ją reikia atlikti...

...bežaisdamas su šovi-
niais aptiko, kad apkaboje 
yra tik keli pirmieji ir keli 
paskutiniai šoviniai – tarp 
jų prigrūsta popieriaus...

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

„Duchai“ laiko užrašą: „100 dienų iki įsakymo“ ... Toks fotografavimasis – vienas iš būsimų „dem-
belių“ ritualų.

Tautų draugystė. Nuotraukoje – azerbaidžanietis, lietuvis, Lietu-
vos lenkas ir latvis.
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- Kuriais metais  vykote į šią 
misiją, koks buvo tų metų marš-
rutas?

- Misijoje dalyvavau 2007 m., jos 
metu vykome į Krasnojarsko srityje 
esantį Šalinskaja rajoną ir keliavome 
po lietuvių tremties vietas prie Ma-
nos upės.

- Vienas iš pagrindinių projekto 
tikslų yra pagerbti žuvusiuosius 
bei nukentėjusiuosius nuo Lietu-
vos gyventojų genocido, sutvarkyti 
kapines. Kaip tai sekėsi padaryti?

- Aš manau, jog mums pavyko 
pasiekti iškeltą tikslą, nes ekspedi-
cijos metu suradome ir sutvarkėme 
apie 10 lietuvių kapinių. Didžioji jų 
dalis šiandien yra neprižiūrimos, ap-

Susidūrimas su istorija sukrečia
Studentų ekspedicijoje „Misija Sibiras“ dalyvavo anykštėnas 

Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas Mindaugas NEFAS, 
kuris pasakoja, kad ekspedicijos metu studentai sutvarkė 10 ka-
pinių, tačiau didžiąją dalį kapinių vis tiek pasiglemš gamta. 

leistos. Dalyje kapinių didžioji dalis 
tremtinių palaikų yra išvežta atgal į 
Lietuvą. Tad ekspedicijos metu teko 
sutvarkyti ne tik laiko ir gamtos pa-
darytą žalą, bet ir lietuvių paliktą 
netvarką. 

Dabar, kai pamąstau apie tai, su-
prantu, jog mūsų darbus yra svarbus, 
tačiau vienaip ar kitaip didžiąją dalį 
mūsų sutvarkytų kapinių pasiglemš 
gamta, nes jos yra atokiau nuo ap-
gyvendintų vietų. Ir tai yra natūralu 
bei suprantama. Iš kitos pusės, dalį 
lietuvių tremtinių kapaviečių jau da-
bar panaikina vietiniai gyventojai, 
įsirengdami ten kapavietes savo arti-
miesiems. Tad šių atminties objektų 
Sibire sparčiai mažėja. 

-Ar pamenate emocijas, kurias 
patyrėte Sibire lietuvių kapinėse?

- Emocijų buvo tikrai daug, gal-
būt kai kurios šiandien jau yra iš-
blėsusios. Man buvo svarbu matyti 
ir pavaikščioti po tas vietas, kuriose 
tūkstančiai lietuvių ir kitų tautybių 
asmenų buvo priversti gyventi ne 
savo noru. Svarbu, nes esu istorikas 
ir savo šalies istorijai neabejingas 
asmuo. Tad susidūrimai su sąlyginai 
gyvąja istorija savotiškai sukrečia. 

Iš kitos pusės, mėgstu pabrėžti 
ir tai, jog mano dalyvavimas šioje 
ekspedicijoje nėra joks žygdarbis. 
To jokiu būdu negalima lyginti su 
tremtinių patirtais išgyvenimais. 
Mūsų kelias buvo komfortabilus, 
aprūpintas ir smagus – vis dėlto ke-
liavome su bendraminčiais ir ne per 
prievartą. Lygiai taip pat nemanau, 
jog šis projektas yra unikali pilietiš-
kumo mokykla, nes jame dalyvauja 
jau pilietiškai brandūs asmenys. Tad 
galbūt reikėtų į šį projektą priimti ir 
asmenų, kuriems pilietiškumas men-
kai rūpi..? 

-Ar radote vietinių lietuvių?
- Teko sutikti ne vieną mūsų tau-

tietį. Jų būta įvairių. Kai kurie pui-
kiai kalbėjo lietuviškai, buvo galima 
justi suvalkietišką tarseną bei seną-
sias sakinių konstrukcijas. Tai labai 
įsiminė. Kaip ir faktas, jog kai kurie 
lietuviai yra visiškai nutautėję: jie 
nebemoka lietuviškai, nelanko čia 
palaidotų tautiečių kapų. Bet jų jokiu 
būdu nekaltinu, nes jie yra sovietinio 
režimo aukos. Mirus jų artimiesiems 
jiems teko prisitaikyti prie vietinės 
aplinkos ir toliau gyventi. 

Ypač įstrigo mūsų priėmimas 
vieno Sibiro lietuvio šeimoje. Nors 
jis pats lietuviškai nekalbėjo, tačiau 
akyse degė noras būti su mumis. 
Dar labiau nustebino jo žmonos 
rusės elgesys. Ji buvo tikriausiai 
laimingiausias žmogus žemėje mus 
matydama. Nepaisant pakankamai 
vargingos savo buities, mus priėmė 
kaip karalius ir viskuo pasidalino, o 
atsisveikinant visus stipriai apkabino 
ir pabučiavo. Tada aš supratau, ką 
reiškia sutikti tikrą sibirietį rusą, ku-

rio nesulaužė sovietinis režimas ir jis 
mumyse mato ne priešą, bet žmogų. 

- Sibiras ir tos vietos, kur buvo 
tremiami gyventojai, ko gero, ma-
žiausiai patyrė pokyčių po Tarybų 
Sąjungos griūties, turėjote galimy-
bę grįžti į buvusį laiką ekspedici-
jos metu? 

- Miestai menkai skiriasi nuo 
to, kas yra pas mus. Galbūt žymiai 
daugiau netvarkos, bet tik tiek. Na, 
dar užrašai rusiški. O kaimuose gy-
venimas paradoksalus: netvarkytos 
gatvės, apleistos sodybos, virš kurių 
iškeltos palydovinės antenos. Tai 
stebino. Geriau jau jie neturėtų tų pa-
lydovų, nes per rusiškas televizijas 
transliuojamą propagandą žmonės 
sugeria. Teko ir mums susidurti su 
reiškiniu,  kai žmonės, gyvendami 
išties materialiai graudžiai, su mei-
le akyse žiūrėjo į V.Putiną televizi-
jos ekrane ir kalbėjo apie „fašistus 
Pribaltikoje“ (2007 m. vyko nera-
mumai Estijoje dėl bronzinio kario 
nukėlimo). 

- Kaip vertino sutikti gyventojai 
masinių trėmimų laiką? Ar jiems 
tai buvo blogis? 

- Didesnė dalis mūsų sutiktų gy-
ventojų apie tai neturėjo daug žinių. 
Jie tai pateikdavo kaip natūralų istori-
jos raidos etapą. Visuomet prisimin-
davo, kokių tautybių ir kaip žmonės 
aplink juos gyveno. Ypač džiugino, 
jog apie lietuvius buvo kalbama tik 
geruoju: kaip apie darbščius ir sąži-
ningus žmones. Norėtųsi, jog ir apie 
dabartinius mūsų emigrantus taip 
kalbėtų. 

Kodėl vietiniai būtent taip vertina 
šį laikotarpį? Neabejotinai dėl to, jog 
šia tema yra vis dar vengiama kalbėti. 
Krasnojarske įsikūrusiame muziejuje 
apie tremtį neradau net užuominos. 
Tad išvada – švietimas gali išgelbėti 
žmones nuo mankurtizmo. 

- Tarybinė propaganda tri-
mituodavo, kad darbininkų ir 
valstiečių šalyje svarbiausias yra 
žmogus. Įdomu, kad dabar irgi 
atsiranda nemažai tų, kurie rodo 
į sovietinę santvarką kaip į lygy-
bės ir rūpesčio žmogumi rojų. Ką 

jiems pasakytumėt?
- Gaila man tokių mankurtų. Ta-

čiau pasakyti visuomet turiu ką, tai, 
matyt, yra mano profesinis ir garbės 
reikalas. Visuomenę reikia šviesti, 
nevalia numoti ranka į tokius nusikal-
bėjimus. Sovietinė santvarka buvo ir 
yra vienas iš didžiausių blogio reiš-
kinių mūsų pasaulyje. Po kruvinuoju 
sovietinės sistemos volu pakliuvo ne 
tik lietuviai, latviai, estai, bet ir slavų 
tautos: rusai, baltarusiai, ukrainiečiai  
- ir daugelis kitų. Šis „volas“ nesirin-
ko asmenų pagal tautybes, jis dauge-
lyje matė „liaudies priešą“, su kuriuo 
reikėjo susidoroti, visiškai pakirsti 
egzistuojančias gyvenimo normas ir 
vertybes. Šiandien sovietinio režimo 
žalą sunku apskaičiuoti, ne tik dėl 
milijonų išžudytų žmonių, bet ir dėl 
suluošinto žmonių mąstymo.

Kai su mokiniais ir studentais kal-
bame apie sovietinę santvarką, dau-
geliui sunku protu suvokti visą mas-
tą. Manęs dažnai klausia: „Bet kodėl 
jie taip darė? Kodėl jie žudė milijo-
nus?“. Ir aš negaliu jiems pateikti at-
sakymo, nes ir pats protu nesuvokiu, 
kodėl tai buvo daroma. Bet puikiai 
suprantu, kad apie tai reikia kalbėti, 
kad tai niekuomet nepasikartotų. Ir 
dar puikiai suprantu, jog reikia pa-
naikinti sovietinės santvarkos sim-
bolius, kurių dar turime ir Anykščių 
rajone. Ne iš jų turime mokytis isto-
rijos, o iš istorinių šaltinių, atsklei-
džiančių visą sovietinės santvarkos 
beprasmybę ir brutalumą. 

Žinoma, daugelis gali sakyti – juk 
komunizme, kaip idėjoje, nėra nieko 
blogo. Tai yra neteisinga, taip siekia-
ma pateisinti, susilpninti kaltinimus. 
Mes turime aiškiai pasakyti: kokia 
yra didelė laimė, jog šiandien galime 
gyventi laisvoje visuomenėje, gy-
venti santvarkoje, kurioje kiekvienas 
galime pasiekti tai, ko norime. Žino-
ma, su sąlyga. Sąlyga yra mūsų atka-
klumas ir gebėjimai. Praėjus ketvir-
čiui amžiaus po mūsų išsilaisvinimo 
nuo sovietinės santvarkos šiandien 
galime pasidžiaugti, jog esame ar-
čiau Vakarų ir laisvosios ideologijos, 
o ne arčiau Rytų. 

Mindaugas Nefas sako, kad reikia naikinti sovietinės santvarkos 
simbolius, kurių dar yra ir Anykščių rajone. „Ne iš jų turime 
mokytis istorijos, o iš istorinių šaltinių, atskleidžiančių visą so-
vietinės santvarkos beprasmybę ir brutalumą“,- sakė M.Nefas.  

Parodos pristatyme dalyvavo Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejaus direktorė  Regina Lopienė, 
parodos kuratorė Živilė Ambrasaitė. 

Pasaulio piliečio paroda sugrįžo į tėvų žemę Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių koplyčioje atidaryta paroda ,,Mstisla-
vo Dobužinskio scenografija Lietuvos teatre“ iš Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus fondų.Iš Anykščių krašto kilęs senos 
bajorų giminės atstovas Mstislavas Dobužinskis žinomas pasau-
lyje, o jo darbai įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmin-
tis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Kalbėdama apie M.Dobužinskio 
darbus Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus direktorė  R. Lopienė 
pirmiausia sakė, kad ir ji yra anykš-

tėnė, visas vasaras praleisdavusi 
Anykščiuose, todėl jai malonu, kad 
M.Dobužinskio darbai grįžo į tėvoni-
ją. „Tai jau ne pirma M.Dobužinskio 
darbų paroda Anykščiuose. Šiemet 
jo darbų parodas surengėme Vilniu-
je, M. K. Čiurlionio namuose, nes 
M.Dobužinskis vienas pirmųjų įver-
tino Čiurlionio originalumą, pristatė 
jo kūrybą Peterburgui. Taip pat buvo 
surengta paroda Gdanske (Lenkija) 
ir štai dabar – Anykščiuose“, - kal-
bėjo R. Lopienė. 

Parodos kuratorė Ž. Ambrasaitė 
taip pat savo pristatyme buvo la-
koniška. Ji trumpai apžvelgė meni-
ninko kūrybą ir indėlį į lietuvišką 
teatrą. „Malonu, kad darbai, kurie 
dažniau demonstruojami užsienyje, 
sugrįžo į tėvų žemę. Per 10 metų  
M.Dobužinskis Valstybės teatrui 
sukūrė dekoracijas ir kostiumus 38 
spektakliams“,- sakė Ž.Ambrasaitė. 
O nelabai gausiai susirinkusiems 
anykštėnams koncertavo akordeono 
virtuozas Andrius Balachovičius. 

Po lakoniško pristatymo, žiūro-
vai buvo paraginti pakilti į antrą 
koplyčios aukštą apžiūrėti parodos. 
Ekspozicijoje galima pamatyti kūri-
nius iš rinkinio, kuris 2009 m. buvo 
pripažintas nacionalinės reikšmės 
dokumentiniu paveldu ir įtrauktas į 

UNESCO programos „Pasaulio at-
mintis“ Lietuvos nacionalinį regis-
trą. Jame sukaupti reikšmingiausi ir 
brandžiausi Lietuvos teatrui sukurti 
M. Dobužinskio darbai.  Paroda 
veiks iki lapkričio 27 d.

Reiktų priminti, kad Mstislavas 
Dobužinskis gimė 1875 m. Novgo-
rode (Rusija). Augo Anykščių rajo-
ne, Dabužių dvare, mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje, Peterburgo dailės ska-
tinimo draugijos piešimo mokyklo-
je, o 1895–1899 m. studijavo Peter-
burgo universiteto teisės fakultete. 
1899–1901 m. mokėsi Miunchene. 
Grįžęs į Rusiją, Peterburge suartėjo 
su grupuote „Meno pasaulis“ („Mir 
iskusstva“). Pirmąją šlovę jam pel-
nė Peterburgo vaizdai, po kelerių 
metų sukūrė ne mažiau meistrišką 
Vilniaus architektūrinių peizažų ci-
klą. Nuo 1907 m. M. Dobužinskis 
pradėjo reikštis kaip scenografas, 
dirbo Peterburgo ir Maskvos teatrų 
dekoratoriumi. Nuo 1918 m. –Peter-
burgo dailės akademijos dėstytojas, 
1922 m. tapo profesoriumi. 1925 
m. Valstybės teatro kvietimu atvy-
ko kurti dekoracijų operai „Pikų 
dama“. Po kiek laiko jam suteikta 
Lietuvos pilietybė. Nuo 1931 m. 
Valstybės teatre dirbo scenografu. 
1933 m. dalyvavo kuriant lietuviš-

Parodos kuratorė Živilė Am-
brasaitė pristatė Mstislavo 
Dobužinskio kūrybą.

Vienas iš Mstislavo Dobu-
žinskio eskizų, demonstruo-
jamų Anykščių koplyčioje. 

ką herbą, vėliavą, ordinus, pašto 
ženklus. 1939 m. išvyko į Londo-
ną ruošti savo darbų parodos. Ten 
jį užklupo Antrasis pasaulinis ka-
ras. Kurį laiką dailininkas gyveno 
Paryžiuje, vėliau – JAV. Į Lietuvą 
nebegrįžo. Mirė Niujorke 1957 m., 
palaidotas Paryžiuje. 

M. Dobužinskis taip pat apipa-
vidalino ir iliustravo knygas (H. K. 
Anderseno „Kiauliaganys“, 1922; 
F. Dostojevskio „Baltosios naktys“, 
1923; J. Olešos „Trys dručkiai“, 
1928; B. Sruogos „Giesmė apie Ge-
diminą“, 1938), sukūrė ekslibrių, 
plakatų, dekoracijų dvylikai Mas-
kvos dailės teatro spektaklių, sukū-
rė dekoracijas 38 Kauno valstybės 
teatro spektakliams. Sukūrė savitos 
stilistikos Kauno, Vilniaus, Peterbur-
go, kitų miestų peizažų, portretų. Pa-
rašė studijas „Apie Vytauto ženklą“ 
(1932), „Vytis: Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės herbo istorinių va-
riantų bruožai“ (1933). Pažymėtinas 
M. Dobužinskio vidaus architektūros 
dekoravimas – Prezidento rūmuose, 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje Klai-
pėdoje, Karo muziejuje. Per 1000 
jo darbų saugoma Teatro ir muzikos 
muziejuje, kita dalis – Lietuvos dai-
lės bei Nacionaliniame M. K. Čiur-
lionio dailės muziejuose. 

iš arti

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

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

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

 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

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.

siūlo darbą

AB „Balticsofa“ kviečia prisijungti 
prie komandos

 Anykščiuose darbuotoją, kuris (-i):
 - atliktų minkštųjų baldų kontroli-

nius surinkimus pagal paskirtą
 tikrinimo planą ir kriterijus;
 - surinktų baldą, patikrintų jo kokybę, užpildytų ataskaitą.
 Darbas reikalauja atidumo, dėmesio smulkmenoms.
 Mes tikimės kad Jūs:
 - turite aukštąjį inžinerinį išsilavinimą arba esate
 paskutiniųjų kursų studentas (-ė);
 - esate susipažinęs su minkštųjų baldų gamybos ypatumais;
 - dirbate kompiuteriu;
 - mokate anglų kalbą;
 - mokate naudotis įrankiais.
 Siūlome kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą,
 socialines garantijas ir
 dideles tobulėjimo galimybes.
 CV siųsti el.paštu: info@balticsofa.com.
 Kontaktinis tel. (8-682) 13274.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Skubiai reikalinga moteris prižiū-
rėti senelius kaime. Yra atskiras 
kambarys gyventi. 

Tel.: (8-389) 49749,
(8-619) 31640.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai ir melžėjos. 

Tel. (8-682) 97420.
 

Pieno ūkyje reikalinga melžėja. 
Suteikia gyvenamąjį plotą. 

Tel. (8-682) 18574.

Reikalingi miško ruošos darbi-
ninkai.

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

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

Ieško 2 kambarių buto geroje mies-
to vietoje, su vaizdu pro langus. 2 
arba 3 aukštas. Gali būti ir be remon-
to. Siūlyti visus variantus.

Tel. (8-677) 73210.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Privačios psichologo konsultacijos. 
Priima individualiai ir poras - šeimas.

Išsamesnė 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 remonto 
ir apdailos darbus. Važiuoja į kaimo 
vietoves.

Tel. (8-615) 47417.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-600) 78285.

Dengia plokščius stogus prilydo-
momis bituminėmis dangomis. Dirba 
greitai ir kokybiškai.

Tel. (8-682) 44541.

Šiltina sienas, stogus ir grindis eko-
vata - sausuoju ir šlapiuoju būdu. 
Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.
 
Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 

gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB 2 Vymonta gamina 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.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus. 
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tija. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus 
pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

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.

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu kasa, lygina, tvarko kelius, 
privažiavimus, valo kūdras, pri-
jungia vandentiekį, kanalizaciją.

Tel. (8-670) 12913.

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

Tel. (8-602) 61187.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje (Muziejaus g. 20)  orga-
nizuojami užsienio: anglų, prancūzų, vokiečių - kalbų mokymo 

kursai. 40 val. mokymo kursų kaina - 58 €. 
Maloniai kviečiame dalyvauti! 

Registracija telefonu (8 381) 58142 arba elektroniniu  paštu 
anyksciuspt@gmail.com  iki spalio 23 d.

20% NUOLAIDA VISIŠKAM VISO ORGANIZMO IŠTYRIMUI.
 Patyrę gydytojai nustato įvairius susirgimus, jų priežastis, atlieka 

išsamų profilaktinį patikrinimą. Nustato alergenus, mikroelementų ir 
mineralų trūkumą,  sudaro individualią gydymo ir mitybos programą.

 „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras,
 J. Naugardo g. 13, Kaunas (8-678) 39202, (8-37) 20-06-20,
 www.naturamunda.lt

Dovanoja Laikos ir Labradoro 
veislės mišrunus šuniukus.

Tel. (8-622) 22629

Spalio24 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKCIJA
RĖMELIAMS 

100 PROC. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRACIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

iesko darbo
Darbštus, tvarkingas 40 m. vyras - bet kokio darbo.
Tel. (8-613) 84797.
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parduoda

Vyr. redaktorė

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.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: 8 610 21793

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, 
bendradarbiams - visiems, užjautusiems ir padėjusiems 
sunkią valandą į paskutinę kelionę palydint dukrą ir seserį 
Giedrą AUGULYTĘ.

Tėvai, broliai su šeimomis, Arūnas

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 - mišką visoje Lietuvoje (su 
žeme ir išsikirtimui, už suteiktą infor-
maciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974,(8-686) 82976.

Brangiai - įvairų mišką arba miška 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti su 
mišku.

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-612) 26219.

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.

Gyvuliai

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.

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

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

Arklius.
Tel. (8-602) 62280.

Kita

Medų (grikių,liepų). 
Tel. (8-612) 48272.

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

Perkame grikius. 
Kaina nuo 400 
Eur/t plius PVM (kaina priklauso 
nuo kiekio!). Didesnį kiekį galime 
paimti (virš 15 t). 

Tel. (8-611) 44130.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-698) 35044.

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypas ir medinis gyvenamasis na-
mas 60 kv. m bendr. ploto Anykščių r. 
Skiemonių sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Pusę medinio gyvenamojo namo 
Anykščių mieste, Gegužės g. Kaina 
2000 Eur.

Tel. (8-625) 70664.

Butą.
Tel. (8-600) 59901.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Nebrangiai - sausas eglines malkas. 
Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus. Turi sausuolio.

Tel. (8-645) 19855.

Anglis 50-200 mm - nuo 150 Eur, 
durpių briketus - nuo 90 Eur, pjuvenų 
briketus - nuo 130 Eur. Sveria kliento 
kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Skaldytas sausas malkas. 1 kub 
m. 17 Eur.

Tel. (8-628) 26963.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Automobiliai, dalys

NIVA VAZ 2121 (2001 metų, ben-
zinas - dujos, variklis 1,7, 5 pava-
ros, TA iki 2017 m.)

Tel. (8-612) 44247.
 
Traktorius dalimis: MTZ-80, MTZ-

50, T-40AM, T-150K, T-16AM. 
Tel. (8-682) 11626.

Dalimis: AUDI A3 (1997 m., ben-
zinas), VW SHARAN (1998 m., 
dyzelis), FORD GALAXY (1997 
m., dyzelis), VW GOLF (1998 m., 
dyzelis). 

Tel. (8-629) 13915.

Gyvuliai

11 m. ramų darbinį arklį. Galima 
keistis. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Veršingą telyčią.
Tel. (8-655) 17345.

Telyčias.
Tel. (8-617) 76838.

Paršelius.
Tel. (8-646) 05313.

Kita

Už simbolinę kainą - 3 durų spintą, 
4 virtuvines spinteles, 2 staliukus te-
levizoriams, kiliminius takus.

Tel. (8-692) 41341.

Bulves, kopūstus, burokėlius. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Bulves, maistines. Avižas apie 10 t.
Tel. (8-678) 73465.

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Triušių skerdieną. Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

Tris karves, žieminius kviečius, 
šiaudus kitkomis.

Tel. (8-678) 31295.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, pu-
selėmis 40-60 kg, kiauliena svilinta. 
Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Skerdykla Molėtų rajone - svilintą 
kiaulienos skerdieną ir subproduk-
tus. 

Tel.: (8-698) 02399, 
(8-383) 44105.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo). Greitas pristatymas, 
konsultuoja dėl montavimo, gali pa-
statyti. 

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

Šiaudų rulonus, gali pakrauti. 
Tel. (8-652) 86046

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 18 d. 
(sekmadienį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai 
kiaušinius dedančiomis vištomis (kai-
na nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (tel. 
8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

mėnulis

Ignacas, Kintautas, Gytė, Mari-
jonas, Margarita, Ignotas.

šiandien

spalio 18 d.

spalio 19 d.

spalio 17 - 17 d. jaunatis.

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas.

anekdotas

oras

+10

+4

IŠ ARTI

Amiliutė nusivilia pabėgėliais,
kai sužino, kad nė vienas 
nenori į Lietuvą

Ar tai mes visai nevykėliai - 
neatvyksta net paklydėliai?
sako, bėga jie nuo karo,
sienas priešai jiems uždaro.

Mes plačiai atversim šalį -
lietuva maitinti gali,
Bet kur norai, kur troškimas
Pas mus vykt? nusivylimas...

jiems mat lėšų nepakanka,
na, o mums gyventi tenka.
stengiamės, daržus auginam
ir tėvynę savo ginam.

Bet kad šitaip mus pašieptų,
Bent jau savo kėslus slėptų.
Mūsų garbę – kaip į kibirą,
lai važiuoja jie į sibirą. 

Vieną ramų vakarą vyras sėdi 
namie, žiūri televizorių ir valgo 
riešutus. 

Meta juos aukštyn ir gaudo bur-
na. 

Staiga žmona jo kažko paklau-
sia, tas pasisuka į ją ir išmestas į 
orą riešutas įstringa jo ausyje. 

Krapšto, krapšto, bando ištraukti, 
bet riešutas tik lenda gilyn į ausį. 

Pašaukia žmoną, ta krapšto, 
krapšto - niekaip. 

Nusprendžia važiuoti į ligoninę. 
Tuo metu grįžta dukra su savo 

nauju biču. 
Išgirdęs apie draugės tėvo pro-

blemą bičas sako, kad gali ištraukti 
riešutą. 

Jaunuolis liepia vyrui atsisėsti 
fotelyje, mikliai sugruda du pirštus 
į nosį ir liepia stipriai pūsti. 

Tėvui gerai papūtus riešutas 
pokšteli iš ausies. 

Žmona su dukra šokinėja iš lai-
mės. 

Bičas kukliai nuleidęs galvą aiš-
kina, kad tai tik paprasti elemen-
tarios fiziologijos reikalai ir nieko 
čia jis ypatingo nepadarė. 

Jaunuoliui išejus žmona negali 
nustoti džiaugtis: 

- Bet juk tai puiku! Jis toks pro-
tingas! Kaip manai, kuo jis taps 
baigęs universitetą? 

Tėvas ramiai: 
- Sprendžiant iš pirštų kvapo, 

mūsų žentu.

Botanikos sodą puošia skulptūros
Traupio botanikos sodas, kurio įkūrėjas – gamtininkas, rajono 

vicemeras Sigutis Obelevičius, garsėja retais, į Lietuvos Raudo-
nąją knygą įrašytais augalais. 

Tačiau panašu, kad sodą ims garsinti ir menininkų darbai.

Prieš kelis mėnesius į Traupio 
botanikos sodą atkeliavo didžiu-
lė uteniškio menininko, akmens 
skulptoriaus Vytauto Šemelio do-
vana – jis S.Obelevičiui bei trau-
piečiams nusprendė padovanoti 
savo darytų akmens skulptūrų. Už 
tai menininkas neprašė jokio atly-
gio, tiesiog džiaugėsi galėdamas 
prisidėti prie kuriamo grožio.

Net 30 akmens skulptūrų „įsitai-
sė“ įvairiose mokyklos teritorijos 
erdvėse.

Visai neseniai savo išdrožtą 
skulptūrą – gervę – sode įkurdino 
ir dar vienas menininkas. Svėdasiš-
kis medžio drožėjas, tautodailinin-
kas Aleksandras Tarabilda taip pat 
panoro pagyvinti augalų pasaulį.

-ANYKŠTA

Svėdasiškis meno drožėjas Aleksandras Tarabilda Traupio bota-
nikos sode „nutupdė“ gervę.

Uteniškis akmens skulptorius Vytauatas Šemelis buvo ypač dos-
nus – į Traupį atkeliavo net 30 jo skulptūrų.


