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asmenukė
Mozė buvo 
neteisus

Pamenu, kaip nepriklauso-
mybės pradžioj sakė, kad Mozė 
išvedė tautą, paskui turėjo išmirt 
gimę vergovėj ir netikintys.... 
Tai ir pas mus tvirtino - eis, iš-
mirs, o jau tada....O čia šmaukšt 
- ir nauja kyšininkų generacija.  
Aš pasakyčiau, jog šaunu, kad 
užaugo nauja kyšininkų karta. 
Kaip mes gyventume normalioj 
valstybėj?  Tiesiog  nežinotume 
kaip elgtis ir pražūtume. Ką, už 
gydymą nepaėmė? Ką, darbą ga-
vai be pažinčių ir be partinės pri-
klausomybės? Ką, dirbai daugiau 
ir tau sumokėjo? Ką, viršininkas 
šiandien net iš darbo atleist negra-
sino? Tai kaip gyventi? 

Pagalvokit, visa tauta atsidurtų 
depresijoj ir dvasiniam pasimeti-
me. Argi to mums reikia?

Linas BITVINSKAS

Išskirtinis Prezidentės dėmesys – 
Jokūbavos vaikų šeimynai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė lankėsi Jo kū ba vos 
vaikų šeimynoje. Šalies vadovė 
atvyko specialiai į šią sodybą ir 
joje praleido pusantros valan-
dos.

Valstybiniai globos namai 
rūpinasi... darbuotojais

Prezidentę pasitiko sodybos šei-
mininkai Simo na ir Ne ri jus Tubiai 
bei rajono meras Kęstutis Tubis ir 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė. Tik atvykusi Preziden-
tė pademonstravo, kad gerai žino 
situaciją Anykščių rajone. „Jūsų 
valstybiniuose globos namuose 
50 vaikų ir 50 darbuotojų, o čia 
15 vaikų ir 3 darbuotojai. Kodėl 
mes turime valstybinius globos 
namus?“ – griežtai rajono vadovų 
paklausė Prezidentė. 

Nuo vilkų saugo ir 
Marijos radijas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiomis dienomis vilkai išpjovė per 30 keturių ūkininkų avių. Vienas Kavarsko seniūnijos ūkininkas ne-
teko 4, kitas – 3 avių.  Debeikių seniūnijos gyventoja po nakties rado vilkų išpjautas 11 avių. Andrioniškio 
seniūnijos ūkininkas po nakties rado sudraskytas 14 avių.

Rajono meras Kęstutis Tubis kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas leidimų vilkų medžio-
klei. Meras prašo, jog leidimai medžioti vilkus būtų išduoti ne konkretiems medžiotojams, o medžiotojų 
būreliams. 

Dabužių miške guolyje aptikti šeši vilkiukai.           Vlado MASLINSKO nuotr.

Rajono valdžia 
uždraudė 
moksleiviams 
patekti į 
gimnazijos 
stovėjimo 
aikštelę 12 psl.

Moksleiviai olimpiadose atstovavo 
Lietuvai

Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos mokinys Konradas Mika-
lauskas – vienas iš talentingiausių 
jaunųjų anykštėnų. 

Direktorė 
įsitikinusi – 
moteris yra 
tobulas 
kūrinys

Muziejų naktis. Gegužės 21 d. 
nuo 18 val. iki 24 val. Angelų mu-
ziejaus durys atviros nemokamam 
lankymui! Muziejų naktis „Rožės 
pražydėjimas tamsoj“: 18 val. Vai-
doto Aukštaičio fotografijų parodos 
„Šv. Jokūbo kelias“ atidarymas, 21 
val. „Džiazo [Ne] standartai“. Gir-
mantė Vaitkutė (vokalas) ir Andrej 
Polevikov (fortepijonas).

Atsisveikinimas. Iš darbo išeina 
Kavarsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro direktorė, 65-
erių Genė Leitienė. Prašymą su ja 
nutraukti darbo sutartį savivaldybei 
ji pateikė pati. Laikinai mokyklai 
–daugiafunkciniam centrui vado-
vaus direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Rima Tubienė.

Pavaduotoja. Savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos pavaduotoja pra-
dėjo dirbti 34 metų Gintarė Noliūtė. 
Anksčiau skelbtas konkursas šioms 
pareigoms užimti neįvyko, o G. No-
liūtė į minėtas pareigas perkelta iš 
Vaiko teisių skyriaus.

Albumas. Sakralinio meno cen-
tre pristatytas albumas „Anykščių 
menas. Dailė ir architektūra“, kurį 
sudarė iš Anykščių krašto kilusi 
menotyrininkė Dalia Tarandaitė. 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
per keletą metų parengtoje daugiau 
kaip 200 puslapių knygoje sutelktos 
žinios ir vaizdai, pristatantys pačias 
brangiausias anykštėnų vertybes, 
susikaupusias per kelis šimtus metų. 
Albumo idėjos autoriumi minėtas 
Lietuvos dailės muziejaus sekreto-
rius Vytautas Balčiūnas. 

Zoro. Naujojo Anykščių savival-
dybės administracijos Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjo pavardė neskelbiama, 
kol jis nepradėjo dirbti. Konkursą 
laimėjęs žmogus išliks įslaptintas iki 
pat birželio 13-osios.

Muzika. Šiandien Anykščiuose 
vyks Gatvės muzikos diena. Nuo 
11 valandos A. Baranausko aikštėje, 
Kairiajame Šventosios upės take, 
Vyskupo skvere, Dainuvos slėnyje 
ir kitose viešose erdvėse  koncertuos 
įvairaus žanro muzikantai.

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugėsi Simonos ir Nerijaus Tubių šeimy-
na.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystės. 2016-05-15 apie 

10 val. Anykščiuose, Šaltupio 
gatvėje, būdama viešoje vietoje 
57-erių moteris pastebėjo, kad 
iš rankinės pavogtas mobiliojo 
ryšio telefonas. Nuostolis – 250 

eurų. 2016-05-17 apie 6 val. 30 
min. Svėdasų seniūnijoje pastebė-
ta, kad iš statomo garažo pavogtas 
traktorius-žoliapjovė ir keturratis. 
Nuostolis – 2 357 eurai. 

2016-05-18 apie 13 val. Anykš-
čiuose, Vilniaus gatvėje, būdama 
viešoje vietoje, moteris, gimusi 

1941 m., pastebėjo, kad iš ranki-
nės pavogta piniginė. Nuostolis – 
55 eurai.

Bitės. 2016-05-19, apie 17 val., 
Troškūnų seniūnijoje pastebėta, 
kad pavogti du aviliai su bitėmis. 
Nuostolis – 800 eurų.

Smurtas. 2016-05-17, apie 
15 valandą, Traupio seniūni-
joje neblaivus (1,53 promi-
lės) vyras, gimęs 1967 me-
tais, panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo sutuoktinę, gimusią 
1940 metais. Įtariamasis su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.  

Valdžia. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė nubrėžė aiškias raudo-
nas linijas, kurių jos kontroliuoja-
mai teisėsaugai nevalia peržengti 
tiriant galimą korupciją Liberalų 
sąjūdyje. Tokie įtarimai ėmė sklis-
ti politikos užkulisiuose. Netrukus 
po prezidentės skambučio Vil-
niaus merui Remigijui Šimašiui 
šis Liberalų sąjūdžio vadžias iš-
plėšė iš laikinai prie partijos vairo 
buvusio Antano Guogos rankų. 
Tiesa, partijos lyderiu sutikęs būti 
Vilniaus meras neigė, kad pokal-
bis su šalies vadove lėmė jo apsis-
prendimą. 

Mažės. Lietuvai susitarus su 
Norvegijos kompanija “Statoil” 
dėl pigesnių dujų ir sumažinus su-
skystintų gamtinių dujų termina-
lo (SGD) eksploatavimo kaštus, 
nuo liepos vartotojams pigs dujos 
ir elektra, informavo Premjeras 
Algirdas Butkevičius. “Skaičiuo-
jama, kad gyventojams gamtines 
dujas vartojantiems maisto ruoši-
mui tarifas nuo liepos 1 d. turėtų 
sumažėti apie 8 proc., o dujos 
kitiems vartotojams, kurie jas 
naudoja šildymui, turėtų suma-
žėti apie 14-15 proc. “, - sakė A. 
Butkevičius žurnalistams penk-
tadienį. Ministras Pirmininkas 
teigė, kad kol kas dar nėra aišku, 
kokiu dydžiu mažės elektros kai-
na vartotojams. Pasak Ministro 
Pirmininko, kainos mažinamos po 
sėkmingų derybų su “Statoil” ir 
15 proc. sumažinus SGD termina-
lo eksploatavimo kaštus.

Kasos. Į galimos korupcijos 
skandalą įklimpusio Liberalų są-
jūdžio vedliams bandant įtikinti 
visuomenę, kad pas buvusį pirmi-
ninką Eligijų Masiulį rasti pinigai 
buvę skirti ne partijos reikmėms, 
kiti politikai neneigia galint eg-
zistuoti “juodąsias” partijų kasas. 
Ekspertai tvirtina nematantys po-
litikų pastangų skaidrinti situa-
ciją: esą iki šiol vadovaujamasi 
principu “nepagautas - ne vagis”. 
(...)Liberalų sąjūdį ištikęs skanda-
las nėra išskirtinis atvejis. 

Sklaida. VSD direktorius Da-
rius Jauniškis Seimui pasiūlė 
kriminalizuoti dezinformacijos 
skleidimą. Jo teigimu, „pastaruoju 
metu dažnai pasigirsta sąžiningų, 
dorų, bet, deja, naivių nuomonių, 
kad Lietuvos viešojoje erdvėje 
pernelyg daug kalbama apie grės-
mes, militarizavimąsi ir gyny-
bą.” Baudžiamosios atsakomybės 
saugumiečiai panūdo, kad ne-
liktų piliečių, viešai abejojančių 
Lietuvos valdžios skelbiamomis 
grėsmėmis. Pvz., jei nedidinsime 
karinių išlaidų - užpuls rusai, jei 
už trigubą kainą nepirksime SGD 
terminalo - neturėsime energeti-
nės nepriklausomybės. 

Knyga. Gražiausi panevėžiečio 
Vytauto Pupelio jaunystės metai 
praėjo aukso kasyklose Tolimuo-
siuose Rytuose. Jo knygą “Lietu-
viai Kolymos Gulago lageriuose” 
neseniai išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centras 
(LGGRC). Nors grįžęs į Lietuvą 
inžinieriumi tapęs politinis kali-
nys čia pastatė ne vieną gamyklą, 
jis sako, jog 20 metų rengta knyga 
yra didžiausias gyvenimo darbas. 
Panevėžietis sukaupė informaciją 
apie lagerius Magadano, Čiukčijos 
srityse, rytinėje Jakutijoje. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Idėjos įsigyti turistinį traukinu-
ką autoriaus įvardinti negalėčiau, 
nes ši idėja sklandė jau labai se-
niai. Kažkam ją reikėjo įgyvendin-
ti, o tam galimybių surado Anykš-
čių turizmo informacijos centras”, 
- „Anykštai“ sakė laikinoji Anykš-
čių turizmo informacijos centro di-
rektorė Vilanda Reikalienė, pridur-
dama, kad turistinis traukinukas 
būtų perkamas už įstaigos uždirb-
tas lėšas.

Rajono Tarybai pateiktame 
sprendimo projekte rašoma, kad 
turistinį traukinuką nutarta pirkti 

Turistus į Medžių lajų taką veš traukinukas
Robertas ALEksiEjūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turizmo informacijos centras už maždaug 100 000 
eurų planuoja įsigyti turistinį traukinuką, kuriuo iš miesto cen-
tro į Medžių lajų taką būtų vežami turistai.

stebint turistų srautus ir įvertinus 
nepalankią situaciją dėl privažiavi-
mo iki Medžių lajų tako.

Anot V. Reikalienės, planuoja-
ma, kad turistinis traukinukas nuo 
Anykščių šv.Mato bažnyčios arba 
Dainuvos slėnio link Medžių lajų 
tako važiuotų pėsčiųjų ir dviračių 
taku. Ši transporto priemonė galėtų 
būti naudojama ir šaltuoju metu. Bi-
lieto kaina esą būtų „konkurencinga“.

Sprendimą dėl planuojamo nau-
jo Anykščių turizmo informacijos  
centro pirkinio šį ketvirtadienį pri-
ims rajono Taryba.

Tokius turistus vežiojančius traukinukus jau turi Druskininkai 
bei Palanga, jie gan populiarūs užsienio šalyse.

Tai jau ketvirtasis Europos čem-
pionatų medalis per G. Titenio kar-
jerą. 2014 metų Europos plaukimo 
čempionate Berlyne anykštėnas 
100 ir 200 metrų krūtine rungtyse 
pelnė bronzos medalius, o 50 m 
krūtine rungtyje finišavo antras. 

Londone 100 m distancijoje 
Giedrius sugaišo 1:00,10. Po pusės 
distancijos Lietuvos atstovas buvo 
antras (27,57 sek.). Kaip ir prieš 

Ketvirtas Giedriaus Titenio medalis
Anykštėnas Giedrius Titenis antradienį Londone vykstančiame 

Europos plaukimo čempionate iškovojo bronzos medalį. 26-erių 
metų anykštėnas trečias finišavo 100 metrų krūtine rungtyje. 

Olimpiadai besiruošiantis 
Giedrius Titenis Londone iš-
kovojo Europos čempionato 
bronzą.

dvejus metus Vokietijoje vykusio-
se pirmenybėse, vieną Lietuvos 
rinktinės lyderių aplenkė tik du 
britai – čempiono titulą apgynęs 
Adamas Peaty (58,36 sek.) ir vėl 
sidabru pasipuošęs Rossas Murdo-
chas (59,73 sekundės).

Vakar G. Titenis pradėjo kovą 
dėl medalio 50 m krūtine rungty-
je. Olimpiadai besiruošiantis G. 
Titenis šį kartą nestartuos trečioje 

savo rungtyje - 200 m krūtine plau-
kime.  

Tą patį vakarą, kai anykštėno 
krūtinę papuošė Europos čempio-
nato medalis, jį pasveikino Lietu-
vos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Dviejų olimpiadų dalyvis G. 
Titenis 2009 m. iškovojo pasaulio 
čempionato bronzą (200 m krūti-
ne). Jam priklauso visi Lietuvos 
plaukimų krūtine rekordai ir trum-
pajame 25 m, ir olimpiniame 50 m 
baseine. 

-ANYKŠTA

„Ugniagesių būties ir buities 
gerovė – tai dar vienas žingsnis 
į jų kasdieninio darbo kokybę, į 
mūsų saugumą, - sakė iškilmes 
vedusi Vilma Paulauskaitė. – Tai 
šventė tiek pastato šeimininkams, 
tiek Anykščių krašto žmonėms“. 
Išties, ugniagesiai gelbėtojai įsi-
kūrė suremontuotose daugiau kaip 
1000 kv. m patalpose, kuriose yra 
treniruoklių salė, džiovyklos, 
garažai, erdvūs kabinetai, kaip 
juokavo svečiai, kad viršininko 
kabineto spintose galima net pa-
sislėpti... Ugniagesiai gelbėtojai 
ypač džiaugiasi dėl erdvių garažų 
ir kur kas geresnių galimybių grei-

Ugniagesiai gelbėtojai šventė įkurtuves
jonas jUnEViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba įsikūrė buvusiose Elektros tinklų, vėliau LESTO, patalpose, kurias jiems išnuomavo UAB 
„NT valdos“. Vakar ugniagesiai gelbėtojai šventė įkurtuves ir džiaugėsi ne tik pagerėjusiom darbo ir buities sąlygomis, bet ir nauju 
gaisriniu automobiliu. 

čiau išvažiuoti į nelaimės vietą. 
Ugniagesiai gelbėtojai gausų 

svečių būrį pasitiko išsirikiavę 
prie savo automobilių. 

Lietuvos Vidaus reikalų mi-
nisterijos viceministras Artūras 
Norkevičius, pasveikinęs su įkur-
tuvėmis, Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininkui 
Sauliui Slavinskui įteikė Pirmojo 
laipsnio Vidaus reikalų ministe-
rijos atminimo ženklą „Tėvynės 
labui“, Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis padėkomis apdo-
vanojo darbuotojus Dainą Bra-
dauskienę, Darių Vaitkūną, Dai-
nių Čenį. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento direktorius, 
Vidaus tarnybos generolas Remi-
gijus Baniulis prisiminė Anykš-
čiuose lankęsis kolūkmečiu ir nu-
sistebėjo, kad iki šiol ugniagesiai 
gelbėtojai dirbo jiems nepritaiky-
tose patalpose. Jis įteikė anykš-
tėnams naujos gaisrinės mašinos 
raktelius ir automobilis buvo tuo-
jau pat užvestas. Už gerą tarnybą 
jis apdovanojo Saulių Kvietkaus-
ką ir Ričardą Stuką. 

Nemažą grupę anykštėnų ugnia-
gesių gelbėtojų, tarp jų Anykščių 
rajono ugniagesių tarnybos virši-
ninką Rimantą Bilinską, padėko-

mis, papildomomis atostogomis 
apdovanojo Utenos apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
viršininkas Olegas Kovalevskis. 

Perkirpus simbolinę juoste-
lę šventės dalyviai stebėjo, kaip 
nereikia gesinti vandeniu užside-
gusio aliejaus, kaip vyrai karpė 
automobilį po avarijos. Norintys 
galėjo gaisrinio automobilio ko-
pėčiomis pakilti į 35 metrų aukštį 
arba kartu su ugniagesiais gel-
bėtojais pasivaišinti kareiviška 
koše. 

Pastatą ir automobilius pašven-
tino Anykščių šv. Mato bažnyčios 
vikaras Nerijus Papirtis. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-
mento direktorius, vidaus tarnybos generolas 
Remigijus Baniulis, įteikė anykštėnams nau-
jos gaisrinės raktelius. 

Čia budės Anykščių ugniagesiai gelbė-
tojai.    

Autoriaus nuotr. 

Bendrovės „NT valdos“ atstovas 
įteikia simbolinį raktą Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkui Sauliui Slavinskui.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUnEViČiUs

Erika VAITKIENĖ, Dabužių 
kaimo (Kavarsko sen.) gyvento-
ja:

- Dėl Eligijaus Masiulio, na, ne-
gerai žmogus pasielgė. Man pati-
ko, kad jis nesidangstė Seimo nario 
mandatu ir jo atsisakė. Dėl Antano 
Guogos, mano nuomone, liberalai 
pasielgė neliberaliai. Aš A. Guogą 
palaikau. 

Sigitas ŽIUKAS, Milaikiškių 
kaimo (Troškūnų sen.) gyvento-
jas:

- Politika manęs visai nedomina. 
Kažką girdėjau apie Liberalų parti-
jos skandalą. Aš pasitikiu tik Die-
vu, ne politikais. Melstis už juos 
reikia ir viskas bus gerai. 

Ona STAIŠIŪNIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Man atrodo, kad Lietuvėlėje 
mes tikros valdžios neturim. Nieko 
jie nedaro, tik barasi, riejasi, „va-
jevojas“, o tauta nesirūpina. Todėl 
Lietuva ir negali atsigauti. Po karo 
mes labai sunkiai dirbom, bet ma-
tėsi, kad gyvenimas vis geryn. O 
dabar – nėr kaip apsakyt!

Ką manote 
apie liberalų 
skandalą?

Mirus Anykščių kelių 
tarnybos darbuotojo Egi-
dijaus MITAŠIŪNO tėve-
liui, nuoširdžiai užjaučia-
me bendradarbį ir visus 
artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią sun-
kią netekties valandą.

Anykščių kelių 
tarnybos darbuotojai

Mirus mylimai mamy-
tei, nuoširdžiai užjaučia-
me Valentiną KARALIŪ-
NĄ.

Troškūnų medžiotojų 
būrelio medžiotojai

Išsiskyrė dvi priešingos 
turizmo vystymo kryptys

Praeitą penktadienį Anykščių 
menų inkubatoriuje vykusiame 
forume „Anykščiai. Maža ben-
druomenė – dideli siekiai“ bandy-
ta ieškoti būdų, kaip Anykščiams 
tapti konkurencingu, patraukliu, 
išskirtiniu miestu turizmo rinko-
je. Diskusijos metu išsiskyrė dvi 
nuomonės. Kazimiero Simonavi-
čiaus universiteto rektorius, prof. 
dr. Arūnas Augustinaitis, skaitęs 
pranešimą „Vietos savivaldos tu-
rizmo perspektyva globalioje 3 D 
kultūroje“, siūlė Anykščiams eiti 
į pasaulį. „Kiekviena mažutė vie-
tovė išmaniajame pasaulyje darosi 
vis artimesnė ir artimesnė. Gyven-
dami vis arčiau vienas kito, mes 
konkuruojame globalioje rinkoje. 
Jeigu tu užsidarai, tu žūsti. Vienin-
telis kelias – eiti į pasaulį“, – kal-
bėjo rektorius. 

Tuo tarpu architekto A. Kara-
liaus nuomonė buvo kiek kitokia. 
Jis nesiūlė orientuotis į bet kokius 
galimus turistus, į visas įmanomas 
pasiūlyti pramogas, o tapti išskirti-
nį, nišinį produktą siūlančiu mies-
tu. „Jums nereikia tapti miestu, į 
kurį važiuotų Vilniaus ar Rygos 
gyventojai, prisipirkę alaus ir čia 
sugalvoję švęsti bernvakarius.  
Nereikia, kad jie voliotųsi po jūsų 
gražius pušynus. <...> Klausyda-
mas profesoriaus 3 D pagalvojau, 
kad visi zuikiai turėtų nusišauti, 
jeigu zuikių konferencijoje kaž-
kas aiškintų, žiūrėkit, kokie dide-
li drambliai, kaip pas juos viskas 
išvystyta, kokios didelės ausys ir 
t.t. Kiekvienas savikritiškas zuikis 
supras, kad jis niekada to neturės. 
Nebūtina būti pačia gražiausia 
gražuole, kad tave atpažintų...“ – 
kalbėjo architektas.

Kaip pavyzdį architektas pateikė 
savo draugo esto vizito Lietuvoje 
detales: „Mano draugas paprašė 
surasti kokią nors įdomią vietą, kur 
galėtų praleisti atostogas. Nuve-
žiau jį į Vidiškes - namas ant skar-
džio, upė, lauko tualetas. Močiutė 
jį „kankino“ varške, šviežiu pienu, 

Anykščiams tiks 
bet koks turistas
„Jeigu išėjęs į kiemą pašauksi: „Put put put“ - akivaizdu, kad 

atnešei lesalo vištoms, jeigu pašauksi: „Kis kis“ – matyt, kažką 
turi pasiūlyti katinui, bet jeigu išėjęs į kiemą rėksi: „Ateikit, aš 
jus visus pašersiu“, tai nebus nieko“, – vaizdžiai savo idėją, kaip 
Anykščiams pasirinkti turizmo strategijos kryptį, dėstė architek-
tas, kritikas, miesto antropologas Audrys Karalius. 

sviestu. Ir jam, labai daug pasaulio 
mačiusiam žmogui, patiko“. 

Rajono valdžia orientuosis į 
visus

A. Karalius kalbėjo ir apie Skan-
dinavijos valstybių, tolimosios 
Japonijos tam tikrus miestus, kur 
turistus traukia unikalumas, natū-
ralumas, subtilumas.

Profesoriui A. Augustinaičiui 
nepatiko mintis apie nišinio turiz-
mo galimybes: „A. Karalius kalba 
apie tokią pačią reklamą tik iš tokio 
atsipūtusio, snobiško zuikio pozi-
cijos, kuris sau gali leisti keliauti 
po švedijas, japonijas ir dabar su-
galvoja nuvažiuoti į Anykščius, 
kur žiogai, erkės, nešienauta žolė. 
Reikia ieškoti būdų, kaip zuikiams 
būti tokiems konkurencingiems, 
kad galėtų išgyventi tarp dramblių. 
Koks skirtumas, ar reklama sklis iš 
lūpų į lūpas ar atvažiuos snobai, ar 
atvažiuos studentai, kurie taps tur-
tingais snobais, reikia viską tvarky-
ti, organizuoti, plėstis...“

Rajono vadovai – tiek meras 
Kęstutis Tubis, tiek vicemeras Si-
gutis Obelevičius – labiau palaikė 
prof. A. Augustinaičio idėją eiti į 
pasaulį, orientuotis į turistų įvai-
rovę, o ne tapti nišinio turizmo 
kraštu. Meras K. Tubis pridūrė: 
„Laikytis vieno segmento nebūtų 
teisinga. Svarbiausia turėti norą 
dirbti ir nereikia kreipti dėmesio, 
jeigu kažkas – ar žiniasklaida, ar 
žmonės – piktinasi“.

Beje vicemeras, Traupio bota-
nikos sodo šeimininkas Sigutis 
Obelevičius forume atskleidė iki 
tol niekur neviešintą žinią, apie 
Traupyje esančius varlių nakvynės 
namus. Pasak jo, šie namai – tai 
kažkada vykdyto projekto, kurio 
tikslas išsaugoti varlių populiaciją, 
dalis.

Renginio moderatorius žurnalis-
tas Virginijus Savukynas apiben-
drina, kad Anykščiai gali pritraukti 
šimtus tūkstančių turistų iš visos 
Europos, pabrėždami, jog mieste 
gyvena gražiausios Lietuvos var-
lės. 

Lietuvą atranda Europa

Pranešimus forume taip pat 
skaitė Valstybinio turizmo depar-
tamento Turizmo politikos sky-
riaus vedėja Rasuolė Audrulienė, 
Lietuvos turizmo informacijos 
centrų asociacijos vadovė bei Pa-
nevėžio turizmo informacijos cen-
tro direktorė Daiva Tankūnaitė, 
SPA Vilnius Anykščiai įkūrėjas ir 
vadovas Valdas Trinkūnas. 

Valstybinio turizmo departa-
mento Turizmo politikos skyriaus 
vedėja R. Audrulienė pranešime 
„Kas lemia turizmo traukos vie-
tovių sėkmę“ pateikė daug sta-
tistinės medžiagos, kalbėjo apie 
bendrą šalies turizmo strategiją, 
pasidžiaugė, kad praėjusias metais 
pavyko „atlaikyti“ pasikeitusią si-
tuaciją turizmo rinkoje – Lietuvoje 
gerokai sumažėjo turistų iš Rusijos 
bei Baltarusijos, tačiau mūsų šalį 
atrado vokiečių, prancūzų, Skan-
dinavijos šalių turistai. 

Verslininkui visos Anykščių 
valdžios padėjo

SPA Vilnius Anykščiai vadovas, 
liberalas V. Trinkūnas, pristaty-
damas pranešimą „Verslo plėtros 
galimybės netipinėse teritorijose“, 
džiaugėsi, kad vietos valdžia vi-
sada palaikė jo verslo idėjas, kad 
kiek daugiau nei dvejus metus vei-
kiančiame SPA įkurtos 96 darbo 
vietos, o darbuotojų atlyginimai 
vidutiniškai yra apie 800 eurų. Pa-
jamos, gautos iš šio SPA, yra 3,9 
mln. eurų, mokesčių sumokėta 1,7 
mln. eurų. 

Kalbėdamas apie verslo vys-
tymą netipinėse teritorijose, V. 
Trinkūnas kalbėjo apie vieną di-
džiausių problemų, tai – personalo 
trūkumą. Pasak verslininko, Darbo 
biržos kandidatai retai jiems tinka, 
nes šis kontingentas žmonių „šiek 
tiek nori dirbti, šiek tiek nenori 
arba nori kas antrą dieną“. O vers-
lą vystyti, V. Trinkūno nuomone, 
nėra labai svarbu kur, svarbu no-
vatoriškumas, kokybė. 

Kol kas Anykščių SPA pagrindi-
niai klientai yra lietuviai ir latviai, 
nors pernai centre ilsėjosi žmonės 
iš penkiolikos šalių. - ANYKŠTA

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis (dešinėje) Anykščius gyrė kaip di-
džiulę pažangą darantį miestą bei siūlė visais įmanomais būdais 
vilioti turistus, tuo tarpu architektas Audrys Karalius Anykš-
čiams siūlė tapti nišinio turizmo vieta.

užjaučia

Išveš mokinio krepšelį į 
Troškūnus, oi išveš...

Regina DRūSIENĖ, J. Biliū-
no gimnazijos direktorė, apie 
tai, kodėl prireikė šlagbaumo 
gimnazijos automobilių stovėji-
mo aikštelėje: 

„Kiek avarijų buvo, kai mo-
kiniai statydavosi automobilius 
gimnazijos aikštelėje. Ir tarpu-
savyje mašinas nudaužydavo, ir 
mokytojams. Mes norime patek-
ti į darbą.“

Geriau mažas medvaržtis 
nei didelis prašymas

Daiva INDRIūNIENĖ, „Nykš-
čio namų“ direktorė, apie gim-
nazistų automobilius viešbučio 
aikštelėje: 

„Mes kartais paprašome, kad  
jie nestatytų, nes netelpa kitos 
mašinos.”

Mokiniams šitai taikote?

Dalia KUGIENĖ, A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos 
direktorė, apie svarbiausias vyrų 
savybes:

 „Vyras turi turėti daug gerų 
savybių, bet pirmiausia - gerą 
humoro jausmą.“

 
Kaltinti galima, bet 
vilkams dzin…

Valdas JUODVIRŠIS, Kavars-
ko girininkas, apie avis pjaunan-
čius vilkus:  

„Negalima vilkų kaltinti dėl 
to, kad jie nėra vegetarai.”

Todėl, kad valstybei rūpi 
ir vaikai, ir suaugusieji

Dalia GRYBAUSKAITĖ, Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė, 
lankydamasi Jokūbavos vaikų 
šeimynoje, klausė Anykščių ra-
jono vadovų: 

„Jūsų valstybiniuose globos 
namuose yra 50 vaikų ir 50 dar-
buotojų, o čia - 15 vaikų ir 3 
darbuotojai. Kodėl mes turime 
valstybinius globos namus?“

Tai, kad lietuviškas futbolas
 ne blogesnis už cirką

Vidmantas PLĖTA, muzikan-
tas, apie du Anykščių stadionus:

 „Jeigu norima sukurti kažką 
tobulesnio, galbūt vieno stadio-
no erdvę reikėtų atiduoti kitiems 
dalykams ir, pavyzdžiui, čia ati-
daryti cirko areną.“

Čia tik gėlytės. Ateityje
įrengsime bazes alpinistams
ir speleologams

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
buvęs rajono vicemeras, apie du 
Anykščių stadionus: 

„Manau, kad padaryta didžio-
ji nesąmonė ir klaida, priėmus 
sprendimą rekonstruoti du sta-
dionus.“
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ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

Robertas ALEksiEjūnAs

klysta manantys, kad į Anykš-
čius atvykstantiems turistams 
įdomiausia yra poeto Antano 
Baranausko klėtelė ar Medžių lajų 
takas. net neabejoju, kad didžioji 
dalis poilsiautojų, atvykę į svetimą 
miestą (Anykščiai juk yra ir be 
penkių minučių kurortas) pir-
miausia svajoja, kuo pamaloninti 
savo gomurį ir skrandį. Trumpiau 
tariant, pirmiausia duona, o tik po 
to - žaidimai.

Pirma mintis, kuri sukasi dauge-
lio galvose važiuojant į Anykščius, 
neabejotinai yra anykštėniškas 
vynas. O kaip kitaip? Tik sutik kokį 
bičiulį kitame mieste ir iš karto 

išgirsi klausimą: „na, tai kaip 
ten „Anykščių vynas“ gyvuoja?“. 
“Gyvuoja, gyvuoja”, - tuomet puo-
li tikinti ir išvysti nuostabos pilną 
veidą. „Tai, kad to anykštėniško 
vyno niekur parduotuvėse nerandu 
pirkti“... “Mielieji, - tuomet sakau, 
- anykštėniško vyną reikia ragauti 
pačiuose Anykščiuose!”

Tačiau... jeigu šiandien būtų 
gyvas pats Lietuvos vyno karaliumi 
tituluojamas 
Balys Karazija, 
jis nejuokais 
supyktų ir 
trinktelėtų 
kumščiu į stalą 
dėl to, kaip 
šiandien ne-
pagarbiai elgiamasi su anykštė-
nišku vynu. Ar jūs galite patikėti, 
kad kai kuriose Anykščių viešojo 
maitinimo įstaigose vis dar nė su 
žiburiu nesurasi iš Anykščių krašte 
užaugintų obuolių ir soduose 
prisirpusių serbentų, aronijų ir 
visokio kito gėrio išspausto vyno? 
O jei jo ten ir yra, jis nustumtas į 
pačią tolimiausią lentyną, o retai 
šypseną demonstruojanti vietos 
padavėja net nesusipranta jo 
pasiūlyti Anykščių krašto svečiui. 
iki šiol Anykščiuose nėra jaukios, 
bohemiška dvasia alsuojančios vy-
ninės, kuri galėtų įsikurti kokiame 

nors senamiesčio rūselyje ir viliotų 
čia ne tik turistus, bet ir po darbų 
prakaito lašą skubančius nuplauti 
miestelėnus...

Ekskursijos po „Anykščių vyną“ 
ir degustacijos pernai pritraukė 
daugiau nei 8 300 lankytojų (2014 
metais – 6 500), taigi skaičiai 
kalba patys už save, potencialas 
atsigręžti į kulinarinio paveldo 
gerbėjų minias yra milžiniškas, 

laikas išaukštin-
ti  tą gėrį, kurį 
savo pūslėtomis 
rankomis sukū-
rė B. karazija. 
Maudysis 
piniguose tas 
verslininkas, 

kuris pirmasis suskubs pasinaudoti 
tuo, kuo Anykščiai didžiuojasi 
nuo pat 1926-ųjų. jei ne per vėlu, 
nes Lietuvoje rankų darbo vyno 
jau siūlo vis augantis gamintojų 
ratas....

Deja, bet kulinariniu paveldu 
garsėjantys Anykščiai jau nuėjo 
lengviausiu keliu. Mieste viena po 
kitos dygsta kebabinės, piceri-
jos, naujai duris atverčiančios 
viešojo maitinimo įstaigos vilioja 
mėsainiais, dešrainiais ir kitokiu 
greituoju maistu – šlamštu. na, ir 
kas, kad šią vasarą duris atvers 
dar bent penkios naujos viešojo 

maitinimo įstaigos. kažkaip mažai 
vilčių, kad jos bandys savo klientų 
ratą suburti išskirtiniais patieka-
lais ir gėrimais, kokių niekur kitur 
neparagautum, tik Anykščių krašte.

Štai vieną dieną per radiją teko 
girdėti, kad kaimyninio Molėtų 
rajono turizmo informacijos 
centras iš mūsų žada nusivilioti 
paskutinius gurmanus. Ruošiamasi 
rengti tik šiame mieste viename 
bare veikiančio bravoro alaus, iš-
skirtinės kavos degustacijas. Deja, 
bet Anykščių turizmo informacijos 
centras savo interneto svetainėje 
kažkodėl daugiau dėmesio skiria 
kultūrinių renginių afišų publikavi-
mui, o ne sklaidai to, ką mes gali-
me pasiūlyti išrankiam, gurmaniš-
kai nusiteikusiam rajono svečiui, 
kuriam, dar kartą pasikartosiu, 
kol jis alkanas, pirmiausia rūpi ne 
kultūra ir menas, o pilvo reikalai.

sakoma, kad žmogus gali 40 
dienų gyvent be maisto, 3 dienas 
be vandens, 8 minutes be oro, bet 
nė sekundės - be vilties. Viliuosi, 
kad perskaičiusi šias eilutes, vie-
nos kavinės virėja į cepelinus įdės 
šiek tiek daugiau mėsos. 

Viskas prasideda nuo mažų 
dalykų, o baigiasi didžiais. Anykš-
čiams vieną dieną lemta užkariauti 
gurmanų skrandžius ir ne tik 
cepelinais!

Susibičiuliauti buvo lengva, nes 
jis veik su kiekvienu sutiktuoju 
bičiulystės siekė. Kuomet praver-
davau duris, garsiai pasisveikinda-
vau, jis linksmai atsakydavo ir dar 
pridurdavo - “o, kraspondentas”. 
Tuomet tereikėdavo užvesti temą, 
šio to klaustelėti ir išgirsdavai ilgą 
ilgą monologą, su kelių dešimčių 
metų „ekskursais“ gilyn į praeities 
lobynus, su paveikslais istorijoje 
dalyvavusių žmonių bei jų likimų 
apsvarstymais.

Apie vaikystę kalbėdamas nuo-
lat gėrėdavosi veikliais, rimtais 
miestelio ir apylinkės vyrais, o 
ypač savo tėvu Jonu Neniškiu, 
kuris ne tik sumaniai keliuose 

Patriarcho išmintis Raimondas GUOBIS

Jam šią gegužę būtų sukakę 91-eri, jo jau beveik metai šioje 
žemėje nebėra. Apie tai, ką iš jo girdėjau, dažnai pagalvoju, juk 
tai, ką pasakodavo, dažnai būdavo labai buitiška, bet žodžiuo-
se glūdėjo pamokančios išminties krislai. Jį vadinu patriarchu, 
jo pasigendu, juo gėriuosi... Taip, tai svėdasiškis, su Moliakalniu 
susiliejančio miestelio pakraščio gyventojas Bronius Neniškis. Iš 
dalies jis ir lėmė, kad sumaniau parašyti keliolika pasakojimų 
„Šimtamečių pamokos“ apie pažintus, kalbintus, jau devyniasde-
šimties sulaukusius, liaudiškai tariant, „šimtamečius“ žmones.

hektaruose prastokos žemelės 
ūkininkavo, bet ir siuvo batus, 
buvo kantrus Alaušo ežero žve-
jys, dalyvavo visuomenės gyve-
nime, nuolat priklausė parapijos 
komitetui. Buvo tiesus ir drąsus 
žmogus. Kartą per tvorą besikal-
bant sugriebė kleboną už sutanos 
sagelės ir nepaleido, kol viską, ko 
norėjo, pasakė, kol tai, ką norėjo, 
išgirdo. O kalba tuomet buvo apie 
nuostabiąsias Svėdasų bažnyčios 
„stacijas“ - didžiulius Kristaus 
kančios paveikslus, kuriuos su-
manus dvasininkas neva buvo pa-
sirengęs kažkam perleist, o vietoj 
jų įtaisyti jau daugelyje bažnyčių 
paplitusias nedidelaites, bet jau 

„modernias“, iš gipso nulietas. 
Nepaleido dvasiško tėvelio, kol 
visko, ką apie tai mano, neišsakė, 
kol ano pažado, kad senųjų „sta-
cijų“ niekur neišveš, neišgirdo. 
Buvo ne tik parapijietis, bet ir pi-
lietis.

Senasis Bronius dažnai prisimin-
davo apie mokyklą, apie mokytoją 
Pūrą, kuris jį ir dar nemenką būre-
lį buvo į „Jaunučių“ organizaciją 
įrašęs, kuri buvo „Jaunosios Lie-
tuvos“ pačių mažiausiųjų padali-
nys. Rašyti labai gerai išmokęs ir 
paskutinėse pradžios mokyklos 
klasėse buvęs mokslo pirmūnu. 
Paprasčiausia istorija - kartą veik 
visai klasei nemokant, jis atsakęs, 
ir nuo to, jei tik kas nemoka, tuoj 
mokytojas Gimbutis atsakyti Ne-
niškį kvietė. Bet mokytis nenorėjo, 
visa širdimi troško kuo greičiau 
ūgtelėti bent jau tiek, kad galėtų 
akėt, art ir kitus ūkio darbus dirbt. 

Artojo laimės ilgėjosi ir, vos tik 
galėjo, ėmė vagas smiltėtose aukš-
tumėlėse versti, kaip didelis vyras 
nevisai suprantamais žodžiais ar-
klį raginti. Didysis laukas buvęs 
Šimonių gatvės pakraštyje, prie 
pat vieškelio, kurio kitoje pusėje 
stūksojo žydo Jofės malūnas. Kur 
buvęs, kur nebuvęs prie mažojo 
artojo atbėgdavo gerokai mažes-
nis malūnininko sūnelis Dovidkė. 
Virstančiomis vagomis gėrėdavosi, 
iš paskos bėgiodavo ir labai prašy-
davo beariant jį tuo lengvu smė-
liuku užversti - atsiguldavo į vagą. 
Spėriai pravažiuodavo ir šviesios 
smiltys žyduką užpildavo tiek, kad 
tesimatydavo tamsiabruvis veidas, 
žydintis gudria rytietiška šypsena.

Atsidusdavo Bronius prisimin-
damas, kaip visus miestelio žydus 
vokietmečiu sušaudė. Atsidusdavo 
dar labiau apgailėdamas, kad prie 
to ir svėdasiškiai prisidėjo... 

Sugrįžus 1944 m. vasarą sovie-
tams, prasidėjo pati tikriausia jau-
nų vyrukų medžioklė - į kariuome-
nę paimt, kiek pamokyt ir į frontą, į 
mūšius kruvinuosius pasiųst. Dau-
guma slapstėsi. Turėjo ir Bronius 

slėptuvę tėvų namuose. Pamato 
pro langą, kaip link sodybos stribai 
su kareiviais vorele ateina, ir lenda 
į savo trisienį, angą užtaiso, tyliai 
tūno, kol nekviesti svečiai išsineš-
dina. Sugavo jaunimo vakaruškoj, 
atokiam vienkiemy. Tuomet jų 
keletą varinėjo iš kaimo į kaimą, 
vis kokioj klėty uždarytus palai-
kydami - Liepagiriai, Vilkabrukiai, 
Butėnai, Svėdasai, o po to Rokiš-
kio geležinkelio stotin ir Rusijon 
plačiojon, į apmokymus. Vaikyt 
vaikė, šaltis užpuolė, nebuvo gero 
maisto, badas daugeliui lemtį lėmė 
- juodą arbatos skonio vandenį – 
„čajų“  litrais maukė, silkių galvas 
ir apšutusias lupenas šiukšlynuose 
rinko. Nuo tokio valgio liga ne-
trukdavo prisisukti - daugybė vyrų 
mirė. Kitus gi į frontą vežė, bet dar 
į pirmą ataką nepakilus pasibaigė 
karas - tuoj po Berlyno kryčio ka-
pituliavo ir Kuršo grupė. Maršas 
per Lietuvą iki Vilniaus, karo da-
lyvio „statusas“, apie kurį Bronius 
niekad neišsitardavo, suprato, kad 
buvęs tik vienas iš daugelio tuomet 
prievartą patyrusių okupuotos Lie-
tuvos jaunuolių. 

Darbas mašinų traktorių stoty-
je, arimo ir kiti darbai tolimuose 
pakraščiuose, apsigyvenimas „ant 
buto“ pas sodiečius ir kitos įdo-
mybės. Tą rudenį kelioms dienoms 
prisiglaudęs Naujikuose pas Žilius. 
Po lietingos dienos užsiropšdavęs 
pašilti ant krosnies, o ten prie jo, 
prie linksmo ir įdomaus dėdės, pri-
sigretindavusios ir visai mažiukės 
šeimininko dukrelės. Sąsiuvinis, 
pieštukas. Tai ką nupiešti. Kiškį? 
Ima dėdė pieštuką ir po akimirkos 
lapo kampe kiškis didelėmis ausi-
mis stypso. O dabar varlę, tą žalią, 
gegužės naktimis kurkiančią var-
lę...

Kiekviena gyvenimo akimirka, 
jos atminimas senajam Broniui 
švietė kaip stebuklas, tikriausia pa-
saka. Vėliau buvo meilė, vedybos, 
savi vaikai, anūkai, Lietuvai sugrį-
žusi laisvė, skausmai ir džiaugsmai 
kasdieniniai...

Ankstyvoje pavasario vakaro prieblandoje, atsirėmęs į stalelį su 
kryžiumi ir jau mirusios žmonos Bronės vestuvine nuotrauka, 
susimąstęs išmintingasis mokovas Bronius Neniškis.

Autoriaus nuotr.

šiupinys

Maudysis piniguose tas 
verslininkas, kuris pirma-
sis suskubs pasinaudoti tuo, 
kuo Anykščiai didžiuojasi 
nuo pat 1926-ųjų.

Nemokamai 
matuoja 
stogus.

Daro 
sąmatas.

Konsultuoja 
stogų 

dengimo 
klausimais.

Tel. (8-652) 49994.

Dezinfekcija. Anykščių valsty-
binės maisto ir veterinarijos tar-
nybos darbuotojai buvo nuvykę į 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio sodybą Viešintų seniūnijo-
je, kur dezinfekavo rajono vadovo 
šaldytuvą. Meras K. Tubis nušovė 
afrikiniu kiaulių maru užsikrėtusį 
šerną, todėl veterinarai ir ėmėsi jo 
šaldytuvo dezinfekcijos. Medžioto-
jai, kol negauna atsakymų iš labo-
ratorijos, kuri tiria, ar sumedžiotas 
žvėris yra sveikas, jo mėsą laiko 
šaldytuvuose. Individualiame me-
džioklės vienete “Pelyša”, kuriame 
medžioja ir meras, šiomis dieno-
mis nustatytas ir antrasis afrikinio 
kiaulių maro atvejis – rastas negy-
vas nuo šios ligos kritęs šernas. 

Padidėjo. Važiuojant į Anykščius 
nuo Kavarsko pusės kelio ženklas 
„Anykščiai“ anykštėnus ir svečius 
pasitinka gerokai anksčiau, nes jis 
iš ankstesnės vietos perkeltas kelis 
šimtus metrų Ažuožerių kryptimi. 
Išvažiuojantiems iš miesto Kavars-
ko kryptimi Anykščiai bus ilgesni... 
Atkarpoje nuo buvusios ženklo 
vietos prie Anykščių technikos mo-
kyklos iki jo dabartinės vietos lei-
džiama važiuoti 70 kilometrų per 
valandą greičiu. 

Komiksai. Bronės Buivydaitės 
memorialinio muziejaus kiemelyje 
pirmadienį vyko tradicinė Meistre-
lio diena. Anykščių kūrybos ir dai-
lės mokyklos mokinius ir mokyto-
jus piešti komiksus mokė komiksų 
knygų autorė, beje, kartu su Gerda 
Jord išleidusi komiksų knygą apie 
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno nuotykius “10 litų komik-
sas”, vilnietė Miglė Anušauskaitė. 

Konkurentai. Daugėja konku-
rentų siekiant Europos kultūros 
sostinės titulo. Trys pajūrio miestai 
žengė žingsnį kultūrinio tripolio 
kūrimo link. Klaipėdos, Neringos 
ir Palangos bendruomenės kartu 
parengė paraišką 2022 metų Euro-
pos kultūros sostinės vardui gauti. 

Egzaminai. Šiandien abiturien-
tai laikys valstybinio anglų kalbos 
egzamino antrąją dalį. Kitas vals-
tybinis brandos egzaminas - geo-
grafijos - vyks birželio 4-ąją.

Planas. Ruošiamas Anykščių 
rajono švietimo įstaigų tinklo 
planas 2016-2020 metams. Vi-
cemero Sigučio Obelevičiaus 
vadovaujama darbo grupė ana-
lizuoja, kokios rajono mokyklų 
perspektyvos, skaičiuoja būsimus 
mokinius. Panašu, kad tik laiko 
klausimas, kada Anykščių rajone 
nebeliks  mažųjų mokyklų. 
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šiupinys

- Kas jums yra laimė?
- Laimė, kaip ir meilė, yra nea-

pibrėžtas dalykas. Man laimė, kada 
neskauda nei dvasiškai, nei fiziškai.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Turiu akrofobiją – aukščio bai-

mę.
- Jūsų charakterio bruožas, ku-

ris jums labiausiai nepatinka?
- Kartais, manau, galėčiau būti ne 

tokia kategoriška.
- Bruožas, kuris labiausiai erzi-

na kituose?
- Veidmainiškumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Jei visuomeniniame gyvenime, 

tai dabartinė prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, jei asmeniniame – tai 
mano vyras Vidas.

- Didžiausias iššūkis?
- Manau, kad dar laukia ateityje.
- Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate?
- Darbo metu - apie mokyklos 

vizijos įgyvendinimą. Laisvalaikiu 
mintys skirtos asmeniniam pomė-
giui – dendrologijai. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Katalikų bažnyčios priimtas 
septynių didžiųjų dorybių sąrašas. 
Jame labiausiai vertinu viltį.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

Direktorė įsitikinusi – 
moteris yra tobulas kūrinys

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė 
Dalia KUGIENĖ, paklausta apie svarbiausius gyvenimo pasie-
kimus ir iššūkius, teigia, kad jie dar bus ateityje. „Pakalbėkime 
apie tai po kokių 15 metų...“, – siūlo direktorė.

meluojate?
- Nepasakau tiesos, jei matau, 

kad tai turės neigiamos įtakos žmo-
gaus sveikatai, jo ligos atveju.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Jei galiu pakeisti tai, kas mane 
erzina išvaizdoje, taip ir padarau. 
O jei negaliu, tiesiog priimu kaip 
yra.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Turime išmokti į žmones žiū-

rėti ne tiek remdamiesi tuo, ką jie 
daro ir ko nepadaro, o daugiau 
remdamiesi tuo, ką jie išgyvena. 
Neturime teisės ką nors niekinti.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Vyras turi turėti daug gerų sa-
vybių, bet pirmiausia - gerą humo-
ro jausmą.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moterys yra tobulos (šypsosi), 
bet išskirčiau toleranciją.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Niekam neatsitinka nieko to-
kio, ko jis negalėtų ištverti (Mar-
kas Aurelijus).

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Myliu patį gyvenimą, nes čia 

yra ką veikti.
- Kada ir kur buvote pati lai-

mingiausia?
- Po vieno skaudaus įvykio, kuo-

met supratau, kad likimas davė 
galimybę sugrįžti į visavertį gyve-
nimą.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Muzikinį.
- Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Norėčiau būti „vyturys“, o ne 
„pelėda“.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Ankstoka apie tai kalbėti, gal 
po kokių 15 metų apie tai paklaus-
kit...

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žmogumi, ir tik moterimi (šyp-
sosi).

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Labai vertinu tai, kur dabar 
gyvenu ir tikrai nenorėčiau emi-
gruoti.

- Brangiausias turtas?
- Vienareikšmiškai - tik sveika-

ta.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Pasitaiko nemalonių darbų, rū-

pesčių, bet tai ne vargas. Reikia, ir 
padarai.

- Jūsų svajonių profesija?
- Tai, ką dirbu daugelį metų – pe-

dagogo.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Atsakingumas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Nesavanaudiškumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai?
- Pirmenybę pastaruoju laiku tei-

kiu dalykinei literatūrai, o grožinės 
– lietuvių autoriai.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Mikė Pūkuotukas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums 

imponuoja?
- Martynas Mažvydas, lietuvių 

raštijos pradininkas.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Sakoma, kad būti geru mokyto-
ju, gydytoju bei dvasininku reika-
lingas ypatingas pašaukimas. Tarp 
šių profesijų atstovų teko sutikti 
žmonių, kuriuos tikrai galiu pava-
dinti savo herojais. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Žmogus puošia savo vardą. Pa-
žinus žmogų net keisčiausi vardai 
tampa patrauklūs.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Nevalyvumo ir apsileidimo.
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Stengiuosi gyventi taip ir pri-

imti tokius sprendimus, kad netek-
tų vėliau gailėtis.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Apie tai negalvoju.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Kantrybė ir darbas viską nuga-

lės.
- ANYKŠTA

Kai nedirba, Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos direk-
torė Dalia Kugienė užsiima širdžiai miela veikla – dendrologija. 

nuotrauka iš asmeninio albumo

Skubėjo vasaros ir žiemos,
Prabėgo laikas neramus,
Šįkart gegužė suskaičiavo
Septyniasdešimtus metus.
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.
Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos
Sėkmė ir laimė visuomet lydės...

Albiną PAVILONIENĘ, gyvenančią 
Viešintose, 70-ojo jubiliejaus proga sveikina 

vyras Gintautas, dukra Daiva, anūkė Dovilė.

Sveikiname 
su gimtadieniu 
Gražiną ŠAPOKAITĘ, 
gyvenančią Debeikių kaime, 
Anykščių r.

Kasmet jaunystės dar vienus metus
Į išmintį gyvenimo mainai.
Daug laimės valandų dar skirta,
Įmint gyvenimo paslaptim.
Stipriai apkabiname su gimtadieniu.

Daiva ir Deimantė

Kandidatai. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) inter-
netiniame puslapyje skelbiama, 
kad 2016 metų Seimo rinkimams 
Anykščių - Panevėžio apygardoje 
kol kas registruoti tik trys kandi-
datai. Pirmieji VRK savo doku-
mentus pateikė dabartiniai Seimo 
nariai - konservatorius Sergejus 
Jovaiša bei „darbietis“ Ričardas 
Sargūnas ir liberalas, verslinin-
kas Lukas Pakeltis. Visi jie re-
gistravosi pirmosiomis rinkimų 
kampanijos dienomis, o naujų 
kandidatų kol kas neatsirado

Dovanos. Utenos apskrities 
valstybinė mokesčių inspekcija 
informuoja, kad 35 gyventojai 
jau informavo apie grynais pini-
gais gautas paskolas ir dovanas, 
kurių iki šiol nebuvo deklaravę, 
o sandoriai nebuvo patvirtinti pas 
notarą. Anykščių rajone tokių 
pranešimų sulaukta 4.

Ženklai. Anykščių viešosiose 
erdvėse, kuriose gan dažnai mė-
tosi šiukšlės,  pastatyti ženklai, 
prašantys nešiukšlinti. Šiuos žen-
klus sukūrė Anykščių vaikų ir 
jaunimo užimtumo centro auklė-
tiniai. „Vaikai prašo nešiukšlin-
ti“, - skelbia užrašas ant ženklo.

Gaisras. Trečiadienį Svėda-
sų seniūnijos Daujočių kaimo 
Miško gatvėje apleisto pastato 
viduje degė šiaudų rulonai. At-
vykus ugniagesiams gelbėtojams 
apleisto mūrinio pastato viduje 
degė dešimt šiaudų rulonų. Gais-
ro metu rulonai sudegė. Įvykis 
tiriamas.

Dvarelis. Naujam gyvenimui 
prikelti Okuličiūtės dvarelį savi-
valdybė ruošiasi su partneriu ir 
kviečia atrankoje dalyvauti vie-
šuosius juridinius asmenis.Okuli-
čiūtės dvarelį planuojama sutvar-
kyti už Europos Sąjungos fondų 
lėšas. Pati savivaldybė dvarelyje 
jokių veiklų nevykdys, o tai da-
rys projekto partneris. Numatyta, 
kad Okuličiūtės dvarelyje bus 
plėtojama kultūrinė, meninė vei-
kla.

Remontas. Anykščiuose re-
konstruojamas pėsčiųjų tiltas per 
Šventosios upę. Tilto konstruk-
cijos valomos smėliavimo būdu. 
Vėliau jis bus gruntuojamas ir 
naujai dažomas.

Eismas. Anykščiuose pakeis-
tas J. Basanavičiaus gatvės san-
kryžos kelio ženklų išdėstymas. 
Iki šiol pagrindinė gatvė buvo 
pasukus nuo sankryžos į dešinę. 
Po pakeitimo pagrindinė gatvė 
bus važiuojant tiesiai.

Leidinys. Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba pristatė  naują 
leidinį - kelionių po šalies saugo-
mas teritorijas vadovą „Ypatinga 
Lietuva“. Leidinio viršelį puošia 
Medžių lajų takas.

Saugumas. Rajono valdžia iš-
dalino 15 000 eurų, už kuriuos 
bus stiprinamas mokesčių mokė-
tojų saugumas. Utenos apskrities 
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
skirti 6 390 eurų, Utenos apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato projektui atseikėti 3 000 
eurų. Iš viso finansavimas skir-
tas16-kai projektų, kuriuos įgy-
vendins savivaldybei pavaldžios 
įstaigos, viešosios įstaigos, nevy-
riausybinės organizacijos.
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Gimnazijos bendruomenė 
perskelta į dvi dalis

Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos direktorė Regina Drūsienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad gimna-
zijos kieme esančioje automobilių 
stovėjimo aikštelėje pasidarė per 
ankšta, todėl nuspręsta imtis tam 
tikrų priemonių sureguliuoti trans-

porto srautus.
„Pirmiau į darbą turi atvažiuoti 

ir tilpti mokytojai, paskui tik mo-
kiniai. Kadangi netelpame visi, tai 
įvedėme pultelius“, - apie tai, kad 
nuo šiol į gimnazijos kiemą pro 
įrengtą užkardą galima įvažiuoti 
tik spustelėjus specialų pultelį, aiš-
kino R. Drūsienė.

Anot gimnazijos direktorės R. 

Drūsienės, problemų nebūtų kilę, 
jei gimnazistai į pamokas tiesiog 
ateitų pėsčiomis.

„Mokiniai į gimnaziją važiuoja 
iš labai arti – iš miesto. Jei važiuo-
tų tik iš kaimų, tai vietos jiems yra 
ir užtektų“, - dėstė R. Drūsienė, 
pridurdama, kad gimnazistams iš 
kaimų yra „tokia aikštelė prie gim-
nazijos krašto“.

„Nuo kelio įvažiavus yra toks 
išplatėjimas. Ten jie pasistato tris 
ar keturis automobilius. Priešais 
užkardą irgi kokie keturi stovi. Dar 
prie ūkinių pastatų pasistato kokius 
tris automobilius“, - konkrečias 
vietas, kur dabar gali statyti savo 
automobilius, nurodė R. Drūsienė 

Automobilius vairuojantiems Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos moksleiviams savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo, liberalo Sauliaus Rasalo vadovaujama Saugaus eismo 
komisija uždraudė savo transporto priemones statyti mokyklos 
kieme esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Atvykę į pamokas ir neturėdami kur palikti savo transpor-
to priemonių, gimnazistai jas palieka šalimais esančio viešbučio 
„Nykščio namai“ automobilių stovėjimo aikštelėje, tačiau ir čia 
sulaukė viešbučio administracijos priekaištų.

Rajono valdžia uždraudė moksleiviams 
patekti į gimnazijos stovėjimo aikštelę

Robertas ALEksiEjūnAs
robertas.a@anyksta.lt

ir netgi suskaičiavo, kiek jų ten 
įprastai būna.

„Tvarkingai“ vairuojantiems 
gimnazistams, anot R. Drūsienės, 
automobilius esą galima statytis 
viešbučio „Nykščio namai“ auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje.

„Jeigu stato prie viešbučio tvoros, 
o ne prie pastato, „Nykščio namai“, 
juos priima“, - sakė R. Drūsienė.

Į gimnazijos kiemą patekti skir-
tus pultelius, anot R. Drūsienės, 
kiekvienas vairuojantis pedagogas 
įsigijo už savo pinigus. Kiek jie 
mokytojams kainavo, direktorė at-
skleisti nesutiko, tik išdavė, kad jų 
kaina yra „nemaža“. Taip pedago-
gai  tikisi ne tik patogiai pasistatyti 

savo automobilius, bet ir išvengti 
nenumatytų atvejų.

„Kiek avarijų buvo, kai mokiniai 
statydavosi automobilius gimnazi-
jos aikštelėje. Ir tarpusavyje maši-
nas nudaužydavo, ir mokytojams. 
Mes norime patekti į darbą“, - sakė 
R. Drūsienė.

Apie viešbučio užimtumą 
skelbia per gimnazijos radiją

Nors gimnazijos direktorė R. 
Drūsienė tikina, kad gimnazistai 
savo automobilius gali statyti vieš-
bučio „Nykščio namai“ automo-
bilių stovėjimo aikštelėje, jie jau 
sulaukė viešbučio administracijos 
pastabų. Gimnazistai perspėti, kad 
ši aikštelė yra skirta ne jiems, o 
viešbučio klientams.

„Mes kartais paprašome, kad  jie 
nestatytų, nes netelpa kitos maši-
nos. Kai žinau, kad bus labai didelis 
viešbučio  užimtumas, aš paprašau 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
direktorės, kad apie tai garsiai pa-
skelbtų per radijo tašką, ir mokiniai 
tuomet iš automobilių stovėjimo 
aikštelės išvažiuoja“, - apie tai, kaip 
kovojama su viešbučio automobi-
lių stovėjimo aikštelę užėmusiais 
gimnazistais, „Anykštai“ pasakojo 
viešbučio „Nykščio namai“ direk-
torė Daiva Indriūnienė.

D. Indriūnienė pasakojo, kad vieš-
bučio automobilių stovėjimo aikšte-
lėje nuspręsta leisti statyti savo au-
tomobilius tik tiems moksleiviams, 
kurie gyvena ne Anykščiuose.

„Mes galėtume užrašyti, kad au-
tomobilių stovėjimo aikštelė yra 
privati, skirta tik klientams. Kol 
kas to nedarėme, gražiai susitarė-
me. Jei labai mums pradės trukdy-
ti, tada gal imsimės priemonių“, - 
kalbėjo D. Indriūnienė.

Pro šiuos gimnazijos vartus automobiliais leidžiama  įvažiuoti ir 
juos kieme esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje pasistatyti 
tik mokytojams.                               

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina 
Drūsienė nepatenkinta, kad 
mieste gyvenantys moks-
leiviai į gimnaziją važiuoja 
automobiliais ir rekomen-
duoja jiems į pamokas ateiti 
pėsčiomis.

Viešbučio „Nykščio namai“ 
direktorei Daivai Indriūnie-
nei tenka aikštelėje automo-
bilių valstybinius numerius 
registruoti tam, kad žinotų, 
kas čia automobilius gali 
statytis, o kas – ne.
jono jUnEViČiAUs nuotr. 

Ankstyva medžioklės pradžia

Pasak medžiotojų, vilkų antpuo-
liai vyksta dviem bangom – pa-
vasarį, kai suaugėliai neša maistą 
jaunikliams ir juos maitinančioms 
motinoms, ir antroje vasaros pusė-
je, kai vilkiukai išvedami į „moky-
mus“.

Pernai pirmasis vilkų išpuolis 
prieš avis Anykščių rajone fiksuo-
tas tik birželio 22-ąją, o šiemet ge-
gužės 18-ąją jau buvo sudraskytos 
32 anykštėnų avys. 2015 metais 
Anykščių rajone vilkai papjovė 71 
avį. Labiausiai pernai nukentėjo 
Svėdasų krašto ūkininkai Stanislo-
vas ir Angelė Pikčiūnai, kurių ūky-
je vilkai per du „žygius“ išpjovė 

Nuo vilkų saugo ir Marijos radijas
daugiau kaip 60 avių.

Pernai į Aplinkos apsaugos 
agentūrą Anykščių rajono medžio-
tojams išdavė vardinius leidimus 
nušauti keturis vilkus, tačiau nė 
vienas vilkas nebuvo nušautas. 
Vardinių leidimų sistemą yra idio-
tiška, nes medžiotojai aiškina, kad 
vilkas labai atsargus gyvūnas ir ne 
kiekvienam medžiotojui per visą 
savo gyvenimą apskritai pasise-
ka jį gyvą pamatyti. Todėl šiemet 
meras K. Tubis bando išsiderėti, 
kad būtų ne vardiniai, o grupiniai 
leidimai visiems konkrečių būrelių 
medžiotojams šauti į vilkus, jei tik 
juos pavyks surasti. 

Prisiekę medžiotojai meras K. Tu-
bis ir Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
kad sutikti vilką yra retas atvejis. D. 
Žiogelis per visą savo medžiotojo 
praktiką yra matęs tik vilko pėdsa-
kus, o gyvo pilkio taip ir nesutiko. 
K. Tubis kalbėjo, kad lūšį matė tris 
kartus, o vilką - vos du kartus. Tiesa, 
antrasis kartas merui buvo šį savait-
galį. Grįždamas iš medžioklės, ku-
rioje jis individualiame medžioklės 
vienete „Pelyša“ nušovė afrikiniu 
kiaulių maru užkrėstą šerną, meras 
pamatė bėgantį vilką. 

Rado šešis vilkiukus

Kavarsko girininkas Valdas Juo-
dviršis Dabužių miške šiomis die-
nomis rado vilkės guolį su šešiais 
vilkiukais. Girininkas „Anykštai“ 
sakė, kad pradžioje pastebėjo vilkę, 
o paskui rado guolį su vilkiukais. 

„Absoliučiai nepavojinga. Vilkai 
negina vilkiukų. Gali stovėti vi-
sai netoli, kalenti dantimis. Vilkui 
baisiausias yra suaugęs žmogus, 
nes jis - potencialus žudikas. O jei 
vaikai randa vilkiukus, tai vilkas 
ne tik kad negina, bet ir neišsigąs-
ta”,  - paklaustas, ar nepavojinga 
artintis prie vilkiukų, kalbėjo gi-
rininkas. Po kurio laiko grįžęs į tą 
pačią vietą V. Juodviršis vilkiukų 
nerado. Pasak miškininko, vilkai 
turi iš anksto pasiruošę kelis guo-
lis ir, kai jie pamato, kad vilkiukus 
pastebėjo žmonės, vaikus perneša 
į kitą vietą.

V. Juodviršis „Anykštai“ pa-
sakojo ir apie vilkų maitinimosi 
ypatumus. Pasak jo, vilkų guo-
liai, kuriuose atsiveda vaikus, 
įrengiami netoli vandens telkinių, 
nes pirmąsias dvi savaitės vilkės 
vaikų nepalieka. Vandens palakti 
vilkė turi nubėgti pati, o maistu 
pasirūpina „šeimos galva“ vilkas 
bei ankstesnės vados jaunikliai. 
Vilkai maistą kartais atryja, kartais 
paprasčiausiai atneša, bet pasitaiko 
atvejų, kad maistas iki guolio yra 
net… atvedamas. Vilkas, suėmęs 
ėriukui už ausies, jį patį verčia eiti 
iki vilkės guolio.

 
Yra 292 oficialūs vilkai

Pagal oficialią statistiką, Lie-
tuvoje gyvena 292 vilkai. Pernai 
iki rugsėjo 1 dienos, savivaldybių 
administracijų pateiktais duomeni-
mis, Lietuvoje buvo užregistruoti 
192 atvejai, kai vilkai padarė ža-
los ūkiniams gyvūnams – 32 proc. 

daugiau nei per tą patį laiką 2014 
metais.

ūkininkams kompensuojama 
laukinių gyvūnų padaryta žala. 
Jiems skiriamos išmokos, jei šer-
nai išknisa pasėlius, jei vilkai su-
drasko gyvulius. Anykščių rajone 
yra sudaryta komisija, kuri važi-
nėja pas ūkininkus ir skaičiuoja 
laukinių gyvūnų padarytą žalą. Už 
vieną vilkų sudraskytą avį pernai 
Anykščių ūkininkams vidutiniškai 
buvo išmokėta po 84-85 eurus. 

Vilkų gynėjų organizacijos ko-
voja, kad kuo labiau būtų varžoma 
šių plėšrūnų medžioklė, tačiau fak-
tai byloja, jog vilkų skaičius auga. 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura „Anykštai“ sakė, 
kad ketvirtadienį netoli Pagojės 
tvenkinio su komisijos nariais, 
vertinančiai ūkininkams laukinių 
gyvūnų padarytą žalą ir apžiūrė-
damas žirnių laukus, aptiko penkių 
vilkų pėdsakus. 

Kaltina pačius ūkininkus

Kavarsko girininkas V. Juodvir-
šis „vilkų klausimu” yra suintere-
suotas asmuo – jis ir medžiotojas, 
ir ūkininkas, laikantis avis. Miški-
ninkas juokėsi, kad vilkai kiškio 
kopūstais neminta ir natūralu, kad 
jie ieško mėsos.

V. Juodviršis šalia Dabužių miš-
ko aptvare augina per 90 avių. Kar-
tais jo avys taip pat nukenčia nuo 
vilkų, tačiau paskutiniais metais 
pavyko apsisaugoti. Miškininko 
avys aptvertos elektrine tvora, ku-
rioje net penkios vielos. Elektros 
srovės girininkas negaili. Taip pat 
jis laiko ir skalikus, kurie perspėja, 

kad prie avių artinasi vilkai. Kal-
bant apie šunų santykį su vilkais, 
medžiotojai dėsto, jog dauguma 
šunų, artėjant vilkams, nutyla. Tai, 
jog nutyla ir kitų gyvūnų skleidžia-
mi garsai, yra ženklas, jog netolie-
se yra vilkas. Tuo tarpu, pasak V. 
Juodviršio, skalikai elgiasi atvirkš-
čiai – artinantis vilkui jie įspėja 
apie pavojų.

O pati originaliausia V. Juo-
dviršio avių apsaugos priemonė 
– Marijos radijas. Šalia aptvaro 
miškininkas yra pritvirtinęs radijo 
imtuvą, kuris dieną naktį kalba. 
V. Juodviršis aiškino, kad Mari-
jos radijo stotį jis nustatęs ne tam, 
kad pajuokautų, o todėl, jog per 
ją mažiausiai transliuojama muzi-
kos. Avių augintojo įsitikinimu, iš 
radijo sklindanti žmogaus kalba 
gąsdina vilkus, tuo tarpu muzikos 
jie gali nelaikyti potencialiu pavo-
jumi. 

V. Juodviršis tikino, kad nėra ko-
rektiška vilkus kaltinti dėl to, kad jie 
pjauna avis. „Prie pat mano avių ban-
dos gyvena vilkai. Reikia su jais su-
gyventi, nuo jų savo turtą apsaugoti. 
Negalima vilkų kaltinti dėl to, kad jie 
nėra vegetarai”, – aiškino miškinin-
kas ir ūkininkas V. Juodviršis, tikin-
damas, kad norint auginti avis, reikia 
investuoti ir į jų apsaugos priemones.    

Avių augintojų Anykščių rajone 
pastebimai daugėja. Dėl afrikinio 
kiaulių maro didelė dalis Anykš-
čių rajono smulkių ūkininkų vietoj 
kiaulių ėmė auginti avis. Šiuo metų 
Anykščių rajone iš viso auginama 
apie 8000 avių. Pagal avių skaičių 
mūsų rajonas jau antras Lietuvoje. 
Be abejo, auginant dešimt avių, 
investuoti tūkstančius eurų į jų ap-
saugą nuo vilkų nėra galimybių.

Anykščių meras Kęstutis Tu-
bis, kalbėdamas apie vilkų 
medžioklę, šypsojosi, jog tai, 
ar pavyks anykštėnams šiemet 
sumedžioti vilkų, priklauso 
nuo abiejų pusių – ne tik nuo 
medžiotojų, bet ir nuo vilkų.
jono jUnEViČiAUs nuotr. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai 
2.  
13.35 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika. 
14.30 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Auksinis protas.  
17.25 Klausimėlis.lt.  
17.40 Istorijos detektyvai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Serena. N-7.  
23.55 Pasaulio dokumentika.  
1.45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
3.15 Savaitė.  
4.05 Klausimėlis.lt.  
 

  
6.30 “Garfildas”.  

6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Senelis Šaltis ir vasara”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Ilgakojis Džekas”. 
11.45 “Marsas atakuoja”. N-7.  
13.50 “Šėtoniškasis Nikis”. N-7. 
15.35 Pričiupom!. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Didžioji derliaus šventė.  
21.35 “Mylėti(s) smagu”. N-7.  
0.05 “Vaško namai”. N14.  
2.05 “Tikras vyras”. N-7. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Padėkime augti. 
9.00 Statybų TV.Laida. 
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Brolis lokys.  
12.40 Nuotakos tėvas 2. N-7. 
14.50 Armijoje. 
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Kelionė į Raganų kalną. 
N-7. 
21.40 Pranašas. U. 
23.35 Jūros vilkas. N-7. 
1.20 Tariamos sužadėtuvės. N-7.

7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  

9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “BBC dokumentika. Ledo 
žemė”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.25 Peliukas Stiuartas Litlis. 
21.00 “Pasiutę šunys”. N14.  
23.05 Anos Nikolės istorija. N14.  
0.45 Įstatymo tarnai. N-7.  
2.55 Galutinis tikslas. N14.  
4.30 Peliukas Stiuartas Litlis. 
5.50 Riteriai II. Už garbę ir šlovę 
(k).

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
11.25 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Mirtini triukai”.  
16.30 “Būrėja”.  
18.05 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
19.00 Nemarus kinas. Antrąkart 
vedęs. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Mergina su drakono tatuiruote”. 
N14.  
22.50 Universalus karys. 
Sugrįžimas. N14.  
0.25 “Neištikimieji. Išdavystės 

istorijos”. N14.  
1.10 Asmens sargybinis. N-7.  
3.10 “Monstrų karai”.  
3.55 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
4.20 “Turkiški skanėstai”.  
4.45 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
5.10 “Mylėk savo sodą”.  
5.55 “Kas namie šeimininkas?” 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Koncertas „Ei, vaikai, pabū-
kim žvaigždėmis”.  
8.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.05 ARTS21.  
9.35 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.05 Premjera. Tripolis.  
11.00 Europos plaukimo čempio-
natas. Atrankos plaukimai.  
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Legendos.  
13.30 ORA ET LABORA.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Anapus čia ir dabar.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 
2016.  
16.00 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Europos plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai, finalai.  
20.15 Linija, spalva, forma.  
21.00 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XIV tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2015”.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Festivalis „Benai, plaukiam į 
Nidą 2015”.  
2.25 Chameleonas. Vaidybinis 
filmas. 2 s.  
3.30 Karinės paslaptys.  
4.15 Juodoji gėlė. N-7.

6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 “Penktoji pavara”.  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Žodis - ne žvirblis.  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi. N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 “Penktoji pavara”.  
1.25 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7. 
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! 
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  

16.00 Pragaro kelias. N-7. 
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas” -Klaipėdos „Neptūnas”.  
19.00 Kalėdų karštinė. N-7. 
20.45 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Finalas.  
23.15 Jokių kliūčių! N-7. 
0.15 Nepaprastos lenktynės. 
N-7. 
1.10 Porininkai. N-7. 
3.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.

 
7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
13.20 „Jaunikliai”.  
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 „24/7”.  
18.30 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
19.40 „Jaunikliai”. N-7. 
20.20 „Mikropasauliai”. N-7 . 
21.00 Žinios.  
21.30 „Gaujos”. N-7. 
23.50 “Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 “24/7”.  
2.45 Vantos lapas.  
3.05 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
4.45 “24/7”.  
5.30 “Jaunikliai”.  
6.00 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
11.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Jos istorija. 
Moterų galia. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Čikagos policija 2.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 
5.05 Teisė žinoti.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.45 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 3. N-7.  
0.40 “Judantis objektas”. N-7.  
1.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.15 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Apsukrios kambari-
nės. N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  

0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Privati praktika. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14. 

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “PREMJERA Tokia tarny-
ba”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
 21.30 “Kruvinas deimantas”. 
N14.  
0.20 “Tikras teisingumas 2. 
Mirties angelas”. N14.  
2.00 “Pasiutę šunys”. N14.  
3.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.30 Išgyvenk, jei gali (k).  
5.10 Farai (k). N14. 
5.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “Užkampis”. N-7.  

15.30 “Ekspertė Džordan”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
N-7.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 Akloji. N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.  
2.40 “Būrėja”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.30 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Aida”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Naisių vasara.  
17.25 Gimtoji žemė.  
17.55 Rusų gatvė.  
18.25 Atspindžiai.  
18.55 Labanaktukas.  
19.20 Lilehameris 3. N-7.  
20.50 Premjera. Kraujo kaina. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Atila Marselis. N-7.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Lietuvos operos scenoje - 
Irena Jasiūnaitė. 1985 m. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu. 
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 Kelias į namus.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis 
(k).N-7.  
8.00 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 “Alfa” savaitė (k).  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

6.30 Nuo amato iki verslo. 
Informacinė-pažintinė laida.  
7.00 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-14.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Vabalai. S.  
1.05 Neramios sielos. S.  
2.50 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 „24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016. Speciali laida. 
19.00 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Voras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Rio 2016. Speciali laida. 
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris. 
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 „Jaunikliai”. 

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.  
11.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.20 Jos istorija. Moterų galia 
(subtitruota, kart.). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Premjera. “Eurovizija” 
2016. Post scriptum. 
22.35 Žaidimas. N-14.  
23.40 Stilius.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Čikagos policija 2. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Emigrantai.  
5.05 Karinės paslaptys.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.30 Didžioji derliaus šventė 
(k). 
12.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Paskutinis samurajus. N14.  
1.20 “Judantis objektas”. N-7.  
2.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.50 “Strėlė” N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.20 Privati praktika. N-7.  
2.10 Skandalas. N-14. 

 

6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 “Pusiau profai”. N14. 
23.25 “Kruvinas deimantas”. 
N14.  
1.55 “Mistinės istorijos”. N-7. 
2013 m. Sensacijų šou. Rusija.  
2.45 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.20 Išgyvenk, jei gali (k).  
5.05 Farai (k). N14.  
5.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės 
XII. Žmogžudystės golfo lau-
ke”. N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Akloji”.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  
2.35 “Būrėja”. N-7.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Pavojingi jausmai.  
14.30 Lilehameris 3 (kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.25 Kraujo kaina (kart.). 
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 2. N-7.  
21.00 Premjera. Naftos planeta 
(subtitruota). 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Serena. N-7.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Divertismentas baletui ir 

orkestrui. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Festivalis “Benai, plau-
kiam į Nidą 2015”.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.15 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi (k). 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-14.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-14.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Rydikas. N-14.  
0.25 Prisijaukinimo menas. 
N-7.  
2.00 Pavojus rojuje. N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 „Budelis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
20.25 Premjera. “Voras”. N-7.
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50„Pėdsakas”. N-7. 
3.30  „Tigrų sala”.  
3.55 „Jaunikliai”. 
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.10 „Pėdsakas”. N-7. 
5.50 „Tigrų sala”.  
6.10 „Laukinių kačių nuotykiai”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
11.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Čikagos policija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
0.05 Žaidimas. N-14.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Čikagos policija 2.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Auksinis protas.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 

18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Grėsminga žemė. N14.  
0.15 “Judantis objektas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.55 “Strėlė”. N-7.

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Įtariamasis.. N-14. 
0.40 Raitelis be galvos. N-14. 
2.05 Privati praktika. N-7. 
2.25 Skandalas. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius” . N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Seni bambekliai”. N-7.  
23.35 “Pusiau profai”. N14.  
1.20 “Mistinės istorijos” . N-7.  
2.05 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
3.40 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.20 Farai (k). N14.  
4.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
5.30 “Policijos akademija”. 
N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Midsomerio žmog-
žudystės XII. Juodoji knyga”. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.20 “Akloji”.  
2.10 “Karadajus”. N-7.  
2.50 “Būrėja”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.10 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Bibliotekų metams. 
2015 metų aktyviausių 
Lietuvos skaitytojų pagerbi-
mas.  
13.00 Naktinis ekspresas 
13.30 Dangaus sodai. 
14.30 Ten, kur namai 2. 
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 10. 
16.30 Naftos planeta.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.10 Kultūrų kryžkelė.  
18.25 ORA ET LABORA.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akade-
mija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji is-
torija. 

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Maleris ant kušetės. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Groja Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.05 Dangaus sodai.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Adrenalinas. N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-14.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Lietuvos krepšinio lygos 

finalo serijos rungtynės.  
21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Transporteris 3. N-14.  
0.05 Nindzė. N-14.  
1.40 Pavojus rojuje. N-7.  
2.35 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Budelis”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...? 
Olimpinė laida. 
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Premjera. “Voras”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...? 
Olimpinė laida. 
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50„Pėdsakas”. N-7. 
3.30  „Tigrų sala”.  
3.55 „Jaunikliai”. 
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

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.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Volstrito vil-
kas. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Čikagos policija 2. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.05 Specialus tyrimas.  
5.05 LRT forumas.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Organų vagys. N-7.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.15 “Visa menanti”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Linkėjimai iš Paryžiaus.. 
N-14. 
0.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
1.30 Privati praktika. N-7. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius” . N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  

12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Tokia tarnyba”. N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Užrakintas”. N14.  
23.25 “Seni bambekliai”. N-7. 
1.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.55 “Policijos akademija” N-7.  
4.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
4.45 Išgyvenk, jei gali (k).  
5.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA “Foilo 
karas. Mirtinas laisvalaikis”. 
N-7.  
23.00 “Užkampis”. N-7.  

23.55 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Akloji”.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  
2.25 “Būrėja”. N-7.  
3.20 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.20 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 7 Kauno dienos.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Mokslo sriuba.  
12.45 LRT Kultūros akademija.  
13.30 Chameleonas.  
14.35 Paroda “Amžinybės 
atspaudas.  
15.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIV tarptautinis džiazo festiva-
lis “Vilnius Mama Jazz 2015”.  
16.15 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.40 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Lietuvių kinas trumpai. 

Baltos dėmės mėlyname. 
N-14. 
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Kamerinė muzika. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. 
N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. 
N-14.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Lietuvos krepšinio ly-
gos finalo serijos rungtynės.  

21.00 Comedy club. N-14.  
22.00 Rytoj, kai prasidėjo 
karas. N-14.  
0.10 Trys coliai. N-7.  
1.50 Pavojus rojuje. N-7.  
2.45 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”  N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50„Pėdsakas”. N-7. 
3.30  „Tigrų sala”.  
3.55 „Jaunikliai”. 
4.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.10 „Pėdsakas”. N-7. 
5.50 „Tigrų sala”.  
6.10 „Laukinių kačių nuotykiai”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos 
policija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.30 Sidabrinė gervė 2016.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Lokas. 
N-14.  
0.15 Istorijos detektyvai.  
1.05 Komisaras Reksas 14. 
N-7.  
2.10 Čikagos policija 2. N-7.  
3.10 Klauskite daktaro.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  
11.35 Nauja legenda (k).  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
21.00 Bėgliai. N-7. 1986 m.  
22.50 Šešėliai Rojuje. N14.  
0.35 Organų vagys. N14.

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ratai 2.  
21.40 Iksmenai 2. N-7.  
0.25 Meilė iš reikalo. N-7.  
2.30 Įtariamasis. N-14.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Laukinis”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  

15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Mirties angelas”. N14.  
23.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
1.50 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.40 “Užrakintas”. N14.  
4.10 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džiumandži”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.00 “Akloji”. N-7.  
11.00 “Būrėja”.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.35 Būrėja. N-7.  
14.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
15.30 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
18.55 Nebylus liudijimas. Ir 
tada įsimylėjau. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Tiltas”. N14.  

23.25 SNOBO KINAS 
“Tėvukų skyrybos”. N14.  
1.00 “Akloji”.  
1.50 “Karadajus”. N-7.  
2.30 “Būrėja”.  
3.30 “Senojo Tilto paslaptis”. 
4.20 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių drau-
gė (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Legendos.  
13.30 Kelias į namus.  
14.00 ...formatas.  
14.15 Festivalis “Benai, 
plaukiam į Nidą 2015”.  
15.50 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai. 
16.20 Anapus čia ir dabar.  
17.15 Linija, spalva, forma.  
18.00 Tarptautinis poezijos 
festivalis “Poezijos pavasaris 
2016”. Laureatų vainikavi-
mas ir Kauno m. savival-
dybės Maironio premijos 
įteikimas.  
19.45 Labanaktukas.  
20.10 Mylėti artimą.  
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Volstrito vilkas. 

0.55 Muzikos savaitė.  
1.25 Dabar pasaulyje.  
1.55 Koncertuojanti Europa. 
2.40 LRT Kultūros akade-
mija.  
3.30 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
4.15 Legendos.  
5.00 IQ presingas.  
5.30 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė (k).  
12.35 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 Beprotiškas darbas - 
būti diktatoriumi (k). 
16.15 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Jaunasis vilkolakis. 
N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. 
N-14.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kristela. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Medikopteris. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai N-14.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP.: N-14.  
23.00 Bušido. KOK Pasaulio 
didžiojo prizo turnyras. N-14.  
0.30 Chimera. S.  
3.25 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016. Speciali 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
9.20 „Pėdsakas”. N-7. 
10.20 „Gaujos”. N-7. 
11.25 „Miškinis”. N-7. 
12.30 „Vandens žiurkės”. 
N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris. 
23.00 „Šmėklų skyrius”. S. 
1.00 „Ginkluoti ir pavojingi”. 
N-14. 
2.35 „Šmėklų skyrius”. S. 
4.00 „Ginkluoti ir pavojingi”. 
N-14. 
5.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Olimpinė diena 2016. 
Tiesioginė transliacija iš Šiaulių. 
12.15 Pasaulio dokumentika. 
13.10 Olimpinė diena 2016.  
13.25 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 4. N-7.  
14.25 Olimpinė diena 2016.  
14.40 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 4. N-7.  
15.40 Olimpinė diena 2016.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Iš meilės ar dėl 
pinigų. N-7.  
0.30 Pasaulio dokumentika. 
Laukiniai sparnuočiai. 

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  

9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Paskutinė slibino Goriničiaus 
nuotaka. 
9.50 Peliuko dainelė. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Pilies 
vaiduoklis.  
12.00 Muškietininkas N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Žvaigždžių 
dulkės. N-7.  
22.00 Ieškokit Gudručio!. N-7.  
0.10 Pats geriausias mergvakaris. 
N14.  
1.40 Bėgliai. N-7. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Atlantida. Prarastoji imperija. 
N-7.  
12.55 Šnipų vaikučiai.  
14.40 Trys vyrai ir kūdikis.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Persis Džeksonas. Monstrų 
jūra. N-7.  
21.40 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys. N-7.  
1.55 Linkėjimai iš Paryžiaus. N-14.  

 

6.15 Farai (k). N14.  
6.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.10 “Policijos akademija”. N-7.  
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Rumunijoje.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
12.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X “Riteriai III. 
Paskutinė karta”. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7. 
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
21.55 MANO HEROJUS “Tikras 
teisingumas 2. Slėptuvė”. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS “Galutinis 
tikslas 2”. N14.  
1.40 “Kortų namelis”. N14.  
 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.25 “Monstrų karai”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų die-
noraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  

15.00 “Superauklė”. N-7.  
15.55 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Rami 
moteris”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
“Mergina, kuri žaidė su ugnimi”. 
N14.  
22.55 “Blondinė ieško vyro”. N14.  
0.50 “Derenas Braunas. Tyrimai”. 
N-7.  
1.40 “Tėvukų skyrybos”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Atspindžiai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Klajojanti Isako 
Babelio žvaigždė. 
11.10 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.40 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.05 Naisių vasara.  
14.00 Bolero+.  
15.20 Kamerinė muzika. (kart.). 
16.00 Zigmas Zinkevičius. Pamilęs 
lietuvių kalbą.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Festivalis 
“Baroko vakarai 2015”.  
19.10 Kultūra.  
19.30 Muzikos savaitė.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Priešaušrio broliai. 1 d. 
1987 m. 

21.40 Kultūra. Edgaras Montvidas.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.50 Lietuvių kinas trumpai. 
Baltos dėmės mėlyname. N-14. 
(kart.). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Šventė Kvėdarnoje 2015.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Žodis - ne žvirblis.  
15.05 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.45 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Kalašnikovo automatų kelias. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Nuo amato iki verslo.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Nuo amato iki verslo..  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara Indijoje.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
finalo serijos rungtynės.  
19.00 Geležinis žmogus 3. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
finalas. “Real Madrid CF” - “Club 
Atlético de Madrid”.  
0.00 Melancholija. N-14.  
2.30 Kino aistruoliai. N-7. 

 
7.00 Kaimo plėtros aktualijos. 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 „Gyvenu čia”.  
11.00 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
15.25 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. 
19.40 „Jaunikliai”. N-7. 
20.20 „Mikropasauliai”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.28 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
21.30 Premjera. „Apgirtę nuo 
meilės”. N-14. 
23.45 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.45 „Apgirtę nuo meilės”. N-14. 
3.20 “Kruvina žinutė”. N-14. 
4.50 „Detektyvas Linlis”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą 

priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Nepamirškite pratęsti Anykštos 
prenumeratos 
2016 metams!

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ 
šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ 
šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF 
formatu)

8.69 17.38
2 numeriai 3 numeriai

EUR EUR
„Aukštaitiškas formatas“
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Meras ir direktorė bandė sakyti, 
kad ne jie Aulelių vaikų globos na-
mus sugalvojo, tačiau Prezidentė nu-
kirto, kad ten „vaikų sąskaita gyvena 
50 etatų“ 

Po susitikimo su sodybos gyvento-
jais Prezidentė, atsakydama į “Anykš-
tos” žurnalisto klausimus, dar kartą 
akcentavo, kad Aulelių vaikų globos 
namuose vaikų ir darbuotojų santykis 
yra vienas prie vieno.  

Beje, Prezidentės vizitui Anykščių 
rajono valdžia, regis, didelio dėmesio 
neteikė, apie jį nebuvo nei spaudos 
pranešimų, nei informacijos savival-
dybės internetinėje svetainėje, nei 
skelbta rajono vadovų darbotvarkėje. 

Prezidentė turi daržą ir bičių

Prezidentė apėjo didelį vaikų so-
dybos ūkį. Jame - daržas, sodas, šil-
tnamiai, naminiai ir dekoratyviniai 
paukščiai ir veršiukas. Veršiukas 
auginamas mėsai, Prezidentė dėstė, 

Išskirtinis Prezidentės dėmesys – 
Jokūbavos vaikų šeimynai

kad iš vaikystės atsimena, kaip buvo 
kraupu, kai girdėjo žviegiantį pjauna-
mą kiaulį ir sodybos šeimininkams 
patarė veršį parduoti. „Veršiukas eis 
pasivaikščioti“, – kaip diplomatiškai 
spręsti problemą, paaiškino meras K. 
Tubis.

Jo kū ba vos vaikų šeimynoje yra ir 
bičių. Pasirodo, bitininkystė yra arti-
ma ir valstybės vadovei. „Turiu bičių, 
turiu ir daržą“, -  sakė Prezidentė. Pri-
minsiu, kad prisiekęs bitininkas yra ir 
rajono meras K. Tubis. 

Sustojusi prie jos pačios dovanoto 
batuto Prezidentė kvietė vaikus pa-
rodyti, ką jie išmoko. „Jei aš įlipsiu, 
sulūš“, – juokėsi valstybės vadovė. 
Prezidentė pažadėjo pasirūpinti Jo-
kūbavos vaikų šeimynos skalbimo 
mašinomis – padovanos arba dvi bui-
tines arba vieną pramoninę skalbimo 
mašiną.  

Vaikščiodama po sterilius vaikų 
šeimynos kambarius, pati valsty-
bės vadovė patarė vaikams išpiešti 
kambarių sienas. „Mergičkoms, aiš-

ku, kvietkai geriau“, – ką piešti ant 
miegamųjų kambarių sienų, svarstė 
Prezidentė D. Grybauskaitė. Kartu su 
valstybės vadove Jokūbavoje lankėsi  
nacionalinės kampanijos „Už saugią 
Lietuvą“ ambasadoriai, broliai dvy-
niai Algirdas ir Remigijus Gatavec-
kai. Jauni vyrai patys užaugo vaikų 
namuose, dabar jie lanko vaikų glo-
bos įstaigas. Atvykę anksčiau nei Pre-
zidentė broliai pašokinėjo ant batuto, 
o paskui kalbino vaikus, su jais žaidė 
ir dar pašoko breiką. Broliai siūlėsi 
vaikų sodybos gyventojams padėti, 
jei šie sugalvotų piešiniais papuošti 
kambarių sienas. 

Vaikai paruošiami gyvenimui

Valstybės vadovės vizitas į vaikų 
šeimyną yra nacionalinės kampani-
jos „Už saugią Lietuvą“ dalis.  Pre-
zidentė D. Grybauskaitė, atsakydama 
į „Anykštos“ klausimus, dėstė, jog 
valstybinių vaikų globos namų bei 
vaikų šeimynų skirtumas ne tik pini-
gais grįstas. Pasak valstybės vadovės, 
reikia siekti, kad kur galima išsiversti 
be valstybinių vaikų globos namų, 
ten taip ir turėtų būti. „Čia matome 
ir sodą, ir paukštelius. Matome, kaip 
formuojami vaikams darbo įgūdžiai“, 
–  apie Jokūbavos vaikų šeimyną kal-
bėjo Prezidentė. Valstybės vadovė 
dėstė, kad iš valstybinių globos namų 
išėję vaikai dažnai nebūna paruošti 
gyvenimui, turi socialinių problemų.  

“Prezidentės rūpestis dėl įvaiki-
nimo ir skatinimas, kad vaikai aug-
tų šeimose ir šeimynose – vienas iš 
pagrindinių nacionalinės kampanijos 
„Už saugią Lietuvą“ tikslų. Valsty-
bės vadovės inicijuotos kampanijos 
siekiai – sutelkti savivaldybes, ne-
vyriausybines organizacijas ir verslą 
aktyviai stabdyti smurtą, patyčias, 
vykdyti savižudybių prevenciją, ma-
žinti priklausomybių mastą, skatinti 

įvaikinimą ir vaikų globą šeimose”, 
– rašoma Prezidentūros pranešime 
spauda.

Vaikų namuose  užaugę dvyniai 
bando padėti likimo broliams

Nacionalinės kampanijos „Už sau-
gią Lietuvą“ ambasadoriai, broliai 

dvyniai A. ir R. Gataveckai „Anykš-
tos“ paklausti, ar lankydamiesi Jo-
kūbavoje nejaučia skausmo, kalbėjo, 
jog atvirkščiai – jaučia džiaugsmą, 
jog pati aplinka skatina kurti ir aug-
ti. „Patys vaikų namuose augę sten-
giamės padėti, prisidėti“, – kalbėjo 
broliai. Beje, kuris pasakė kurią frazę 
sunku nustatyti - jie yra identiški dvy-
niai, o vieno pradėtą sakinį dažnai pa-
baigdavo antrasis.  „Vaikų namuose 
situacija gerėja, bet yra daug „pritem-
pimo“, pasirodymo. /.../ Reikia dirbti 
su problemiškomis šeimomis, kitaip 
tariant, kovoti ne tik su liepsna, bet ir 
su padegėjais“, – kalbėjo broliai.   

Savaitgaliais grįžta namo

Lietuvoje veikia 52 šeimynos, 
besirū pinančios vai kais ir pa lai-
kančios ry šius su jų tė vais, kurie pa-
pras tai ser ga pri klau so my bės li go mis 
ar ne tu ri so cia li nių įgū džių ir ge bė ji-
mų rūpintis vaikais. Globos namuose 
Lietuvoje vis dar auga beveik 3 300 
vaikų.

Prieš penkerius metus įkurtoje Jo-
kūbavos sodyboje Simona ir Nerijus 
Tubiai rūpinasi 15 vai kų – 8 laikinais 
ir 6 nuolatiniais globotiniais bei turi 
savo 8 metų dukrą. Ši vaikų šeimyna 
yra vienintelė Anykščių rajone. 

Mažiausiai sodybos gyventojai 
Lukai dar tik metai ir penki mėnesiai. 
Mergytė pas globėjus atsidūrė prieš 
du mėnesius, jos biologiniai tėvai yra 
gyvi ir sveiki. 

Vidurinę mokyklą baigę buvę Tu-
bių augintiniai savaitgaliais grįžta 
į namus, į Jokūbavą. Savaitgaliais 
grįžtantiems įrengtos patalpos, jie čia 
yra laukiami.

Rajono valdžia uždraudė moksleiviams patekti į gimnazijos stovėjimo aikštelę
Policijai vairuojantys gimnazis-

tai problemų nekelia

Anykščių rajono policijos komi-
sariato vyresnysis specialistas Pe-
tras Pumputis „Anykštai“ sakė, kad 
klausimas dėl gimnazijos automobi-

lių stovėjimo aikštelės buvo svars-
tomas savivaldybės Saugaus eismo 
komisijoje pernai spalį.

 „Saugaus eismo komisija paten-
kino Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos prašymą savo teritorijoje įsi-
rengti mašinų stovėjimo aikštelę su 
pakeliamu užtvaru“, - apie priimtą 

sprendimą pasakojo  P. Pumputis.
Policijos teigimu, dėl to, kad gim-

nazistai nebegali gimnazijos kieme 
esančioje automobilių stovėjimo 
aikštelėje statytis savo automobilių, 
eismo saugumas pastaraisiais metais 
šalia mokyklos esančioje Liūdiškių 
gatvėje, kurios šalikelėje mokiniai 

dažnai palieka savo transporto prie-
mones, nepablogėjo.

Gimnazistai išradingi...

Kai kurie gimnazistai net ir to-
kioje sudėtingoje situacijoje rado 
išeitį. Kaip žinia, atpažinti gimna-

zisto automobilį nėra sunku. Ne-
turinčiųjų dvejų metų vairavimo 
stažo transporto priemones puošia 
„klevo lapas“. Tam, kad neatkreipti 
viešbučio administracijos dėmesio, 
„klevo lapus“, eidami į pamokas, 
moksleiviai nuo automobilio tie-
siog nuima...

(Atkelta iš 6 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Jo kū ba vos vaikų šeimynoje auga 15 vaikų.

Šalies vadovė apėjo šeimynos šiltnamius, pasakojo, jog ir pati 
turi daržą ir net bičių.

 Kartu su televizijos operatoriumi Prezidentė mažiesiems aiški-
no, kaip vyksta filmavimas

Jokūbavoje lankėsi ir nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ 
ambasadoriai, broliai dvyniai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, pa-
tys užaugę vaikų globos namuose.        jono jUnEViČiAUs nuotr. 

IŠ PIRMŲ LūPŲ
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Rajono olimpiadose nugalėtojais
ir prizininkais tapę mokiniai

Anykščių rajone vykusiose olimpi-
adose ir konkursuose nugalėtojais ir 
prizininkais tapo net 78 mokiniai. 

Rusų kalbos meninio skaitymo 
konkursas - Paulius Raškevičius, 
Jono Biliūno gimnazija, geografi-
jos - Aurelijus Palevičius,  J. Biliūno 
gimnazija, informatikos ir fizikos  
- Marius Macijauskas, J. Biliūno 
gimnazija; chemijos - Erikas Ginti-
las, J. Biliūno gimnazija; biologijos, 
vokiečių k. ir jaunųjų filologų  - Ga-
brielė Čypaitė, J. Biliūno gimnazija; 
biologijos - Dovilė Vaitonytė, J. Bi-
liūno gimnazija; jaunųjų filologų - 
Vincenta Augustinavičiūtė, J. Biliūno 
gimnazija; lietuvių kalbos - Ernesta 
Bernatonytė, J. Biliūno gimnazija; 
dailės - Karolina Čeponytė, J. Biliū-
no gimnazija; rusų kalbos meninio 
skaitymo konkursas ir istorijos 
- Gabija Matijaškaitė, J. Biliūno 
gimnazija; anglų kalbos - Mykolas 
Pesliakas, J. Biliūno gimnazija; bio-
logijos, fizikos ir geografijos - Miglė 
Gindrėnaitė, J. Biliūno gimnazija; 
biologijos, anglų kalbos, lietuvių 
kalbos ir matematikos - Konradas 
Mikalauskas, J. Biliūno gimnazija; 
chemijos - Mikas Šerelis, J. Biliūno 
gimnazija; meninio skaitymo kon-
kursas - Marija Veršulytė, J. Biliūno 
gimnazija; anglų kalbos konkursas - 
Lukas Sudeikis, J. Biliūno gimnazija; 
lotynų kalbos ir antikos kultūros, 
filosofijos  - Toma Deimantė Bubuly-
tė; matematikos - Miglė Gindrėnaitė 
ir Martynas Jurkėnas, J. Biliūno gim-
nazija; chemijos - Martynas Jakutis, 
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazi-
ja, epistolinio rašinio konkuras ir 
istorijos - Živilė Pečiulytė, Svėdasų 
J.Tumo-Vaižganto gimnazija; tech-
nologijų - Giedrius Mirklys, Svėdasų 
J.Tumo-Vaižganto gimnazija; muzi-
kos ir plakatų konkursas - Aušrinė 
Neniškytė, Svėdasų J.Tumo-Vaižgan-
to gimnazija; matematikos - Gabija 
Mirklytė, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto 

Moksleiviai olimpiadose atstovavo Lietuvai
Anykščių rajono mokiniai šias mokslo metais aktyviai dalyvavo rajoninėse bei respublikinėse 

olimpiadose ir konkursuose. 
Kai kurie parodė savo sugebėjimus keliose srityse – Jono Biliūno gimnazijos mokinys Konradas 

Mikalauskas laurus skynė 4 dalykinėse olimpiadose rajone, 2 dalykiniuose respublikiniuose konkur-
suose bei tapo tarptautinio fortepijoninių ansamblių konkurso Grand Prix laimėtoju, Antano Vienuo-
lio progimnazijos mokinys Gabrielius Keibas taip pat nugalėjo 4 dalykinėse olimpiadose rajone bei 1 
respublikiniame konkurse. Taip pat reiktų išskirti  J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyriaus  mokinę, „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklos narę Eglę Leonovaitę, kuri sėkmingai pa-
sirodė  matematikos konkurse „Matmintinis“ ir Lietuvos komandos sudėtyje Murska Sobota mieste 
Slovėnijoje gegužės 7 dieną dalyvavo konkurse. O Traupio pagrindinės mokyklos mokinė Indrė Mus-
teikytė ne tik nugalėjo konkurse „Kalbų kengūra 2015“, bet ir laimėjo kelionę į Berlyną.  

gimnazija; lietuvių kalbos (diktan-
to) - Ieva Gudonytė, Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazija, technologijų 
- Greta Čeponytė, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija; technologijų ir 
liaudies dailės konkursas  - tau-
tvydas Morkūnas, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija; meninio skaity-
mo konkursas - Vytautas Kubilius, 
Lukas Ribokas, Regimantas Belovas, 
Evelina Kaminskaitė, Evelina Kau-
lakytė, Ema Pranauskaitė, Aurimas 
Bareikis, Deividas Kulbokas, Min-
daugas Minkevičius, Simona Vens-
lovaitė, Monika Sasnauskaitė, Tadas 
Kustas, Viktorija Sabolevskytė, visi 
-  Troškūnų K. Inčiūros gimnazi-
ja; epistolinio rašinio konkursas 
-  Gabija Dubrindytė, Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazija; liaudies dailės 
konkursas - Lina Gražys, Neringa 
Kostia, Mantas Taparavičius, Tadas 
Taparavičius, Deimantas Žvikas. visi 
-  Troškūnų K. Inčiūros gimnazija; 
epistolinio rašinio konkursas ir 
matematikos  - Indrė Musteikytė, 
Traupio pagrindinė mokykla; fizikos 
- Matas Malickas, Traupio pagrindinė 
mokykla; lietuvių kalbos (diktan-
to) - Gabija Macijauskaitė, Viešintų 
pagrindinė mokykla-daugiafunkcis 
centras: lietuvių kalbos (diktanto) 
- Livija Gražytė, Debeikių pagrin-
dinė mokykla; meninio skaitymo 
konkursas - Luknė Vaitenkovaitė, 
Debeikių pagrindinė mokykla; bi-
ologijos, fizikos, matematikos ir 
storijos - Gabrielius Keibas, Antano 
Vienuolio progimnazija; prancūzų 
kalbos - Gustė Janušytė, A. Vienuolio 
progimnazija; informacinių techno-
logijų - Luknė Gurskutė, Kamilė Ma-
žylytė, Vygantė Ivanauskaitė, visos - 
A. Vienuolio progimnazija;   plakatų 
konkursas - Tėja Juzėnaitė, A. Vie-
nuolio progimnazija; muzikos, rusų 
kalbos meninio skaitymo konkur-
sas - Viktorija Banelytė, A. Vienuolio 
progimnazija; matematikos, lietu-
vių kalbos (diktanto) - Ugnė Seibu-
tytė, Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla; technologijų - Livija Lu-

kavičiūtė; rusų kalbos dailyraščio 
konkursas - Indrė Blazarėnaitė, A.  
Baranausko pagrindinė mokykla; is-
torijos - Laurynas Klimašauskas ir 
Justina Sunklodaitė, A.  Baranausko 
pagrindinė mokykla; rusų kalbos 
meninio skaitymo - Ieva Mikštaitė, 
A.  Baranausko pagrindinė mokykla; 
chemijos - Eglė Leonovaitė, J. Bi-
liūno gimnazijos Kavarsko vidurinio 
ugdymo skyrius;  rusų kalbos - Ar-
manda Audenytė, Kavarsko pagrin-
dinė mokykla-daugiafunkcis centras; 
technologijų  - Toma Verikaitė, Ka-
varsko pagrindinė mokykla-daugia-
funkcis centras; matematikos - Juo-
zas Širmenis, J. Biliūno gimnazijos 
Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius; 
liaudies dailės konkursas - Patricija 
Katinaitė, Meda Gudonytė, Monika 
Tarabildaitė,  Emilija Šukytė, Kūry-
bos ir dailės mokykla; „Dainų daine-
lės“ konkursas - Mija Meškauskaitė,  
Kultūros centras,  Austė Smertjevaitė, 
Guostė Grikevičiūtė – abi iš lopšelis-
darželis „Žilvitis”, Gabija Januškevi-
čiūtė ir Gabrielė Januškevičiūtė – abi 
iš Kultūros centro, Lauryna Grikėnai-
tė, Muzikos mokykla. 

Respublikinių olimpiadų
nugalėtojai bei prizininkai

Respublikiniuose konkursuose da-

lyvavo ir prizininkais bei nugalėtojais 
tapo per 200 Anykščių rajono moks-
leivių.

 Respublikinis protų kovų kon-
kursas  „Kalbų labirintas 2015“,  
I vieta, Gustė Banytė, Urtė Jovai-
šaitė,  Konradas Mikalauskas, Agnė 
Magylaitė, Goda Žemaitytė, Paula 
Zlatkutė, Jono Biliūno gimnazi-
ja.  Mokslo festivalis „Erdvėlaivis 
žemė“, I vieta, Steponas Vetkinas,  Se-
verina Vaičiūnaitė, J.Biliūno gimna-
zija. LKC mokinių kino konkursas 
„Mano mėgstamas dalykas moky-
kloje“, I vieta, Steponas Vetkinas, 
J.Biliūno gimnazija. Mokinių kino 
konkursas „REC“, I vieta, Steponas 
Vetkinas,  J.Biliūno gimnazija. Infor-
matikos konkursas „Kompiuterinė 
Kalėdų pasaka“, III vieta, Miglė 
Gindrėnaitė, Mingailė Matijaškaitė, 
J.Biliūno gimnazija. Lietuvos moki-
nių fotografijos konkursas, I vieta, 
Radvilė Dilytė, Kristina Kukarevičiū-
tė, Brigita Ramanauskaitė, Iveta El-
mentaitė, J.Biliūno gimnazija. UAB 
„Renerga“ edukacinis projektas “ 
Žalioji energetika”,  I vieta, Dagnė 
Baniūkštytė, Kornelija Kontrimavi-
čiūtė, Darius Palevičius, Algirdas Ka-
linovas,  Gendrė Trofimovaitė,  Eglė 
Luščiauskaitė, J.Biliūno gimnazija. 
Komandinė matematikos olimpia-
da, II vieta, Erikas Gintilas, Konradas 
Mikalauskas, Mingailė Matijaškaitė, 
Miglė Gindrėnaitė, J. Biliūno gim-
nazija. Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, I vieta I etape, Deimantė 
Toma Bubulytė,  J.Biliūno gimnazija. 
Konkursas „Vokiečių kalba smal-
siems tiksliukams“, I vieta, Šarūnas 
Grigonis, J.Biliūno gimnazija. Tarp-
tautinė gamtos fotografijų paroda 
- Estera Asačiovaitė, Goda Mikalajū-
naitė,  J. Biliūno gimnazija. Naciona-
linis konkursas „Lietuvos istorijos 
žinovas“, I vieta, Marija Veršulytė,  J. 
Biliūno gimnazija. 

Lietuvos mokinių meninio skai-
tymo konkurso zoninis etapas, I 
vieta, respublikinis  etapas, II vieta, 
Simona Venslovaitė, Monika Sas-
nauskaitė, Tadas Kusta, Regimantas 
Belovas, Viktorija Sobolevskytė, 
Evelina Kaminskaitė, Evelina Kau-
lakytė, Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazija. Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkurso zoninis etapas, 
I vieta, respublikinis  etapas, II vieta, 
Aurimas Bareikis, Mindaugas Min-
kevičius, Deividas Kulbokas, Lukas 
Ribokas, Ema Pranauskaitė,Vytautas 
Kubilius - Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazija.

Respublikinės varžytuvės „Tau-
tosakos malūnas-2016“, II vieta, 
Miglė Sasnauskaitė, Katlina Barei-
kytė, Evelina Kaulakytė, Gabrielė 
Skruzdytė, Liepa Emilija Skruzdytė 
- Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
ja. Lietuvos mokinių technologijos 
olimpiada, I vieta, Tautvydas Mor-
kūnas - Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazija. 
Dr.J.P.Kazicko programuotojų ir 

informacinių technologijų konkur-
sas, IKT taikymo forumas tarp 5-8 
klasių moksleivių, I vieta; Aukštai-
tijos krašto IKT taikymo tarp 5-8 
klasių moksleivių, I vieta; Mokinių 
kompiuterininkų forumas,I vieta 
- Gabrielius Keibas, Antano Vienuo-
lio progimnazija. Prancūzų kalbos 
konkursas „Je parle francais et 
toi?“, logotipo konkursas, I vieta, 
Samanta Motekaitytė, A. Vienuolio 
progimnazija. Rusų kalbos  olimpi-
ada, padėka ir dovana  už puikų kal-
bėjimo užduoties atlikimą, Audenytė 
Armanda, Kavarsko pagrindinė mo-
kykla-daugiafunkcis centras. Mate-
matikos konkursas „Matmintinis“, 
III vieta, Eglė Leonovaitė, J. Biliūno 
gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdy-
mo skyrius. Ekonomikos konkursas 
„Titanas“, dviejų etapų nugalėtojai, 
toliau dalyvavo tęstiniame konkurse, 
Juozas Širmenis, Jovita Chlibikaitė,  
J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidu-
rinio ugdymo skyrius.

Kalbų kengūra 2015 „Lyderių 
turas“, nugalėtoja, laimėjo kelionę į 
Berlyną, Indrė Musteikytė, Traupio 
pagrindinė mokykla. 

Respublikinis muzikos ir meno 
mokyklų instrumentalistų konkur-
sas “Žiemos pasaka”, I vieta, Simo-
na Valonytė. Anykščių muzikos mo-
kykla. Aukštaitijos krašto Marijos 
Jolantos Černienės jaunųjų stygi-
ninkų festivalis –konkursas, I vieta, 
Vaiva Unčiūraitė, Anykščių muzikos 
mokykla. Aukštaitijos krašto Ma-
rijos Jolantos Černienės jaunųjų 
stygininkų festivalis –konkursas, 
I vieta, duetas Astijus Saveljevas ir 
Nedas Raugalė, Anykščių muzikos 
mokykla. 

V-asis Respublikinis meninės 
raiškos konkursas „Iš močiutės 
skrynios“, I vieta, Rusnė Urbutytė, 
Anykščių muzikos mokykla. IV-asis 
respublikinis styginių instrumentų 
jaunųjų atlikėjų festivalis-konkur-
sas “Stygų šėlsmas”, I vieta, Rusnė 
Urbutytė, Anykščių muzikos moky-
kla. I – asis tarptautinis Veronikos 
Vitaitės fortepijoninių ansamblių 
konkursas, Grand Prix, Vaiva Va-
nagaitė ir Konradas Mikalauskas, 
Anykščių muzikos mokykla. 

VI Tarptautinis liaudies instru-
mentų konkursas festivalis ,,Gro-
ju lietuvišką pjesę”, I vietos, Toma 
Kavaliauskaitė ir Monika Orlikaitė, 
Anykščių muzikos mokykla. Skautų 
dainų konkursas „Gražių dainelių 
daug girdėjau 2016“,  III vieta, an-
samblis „Linksmosios natos“, Svėda-
sų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija. 
Skautų dainų konkursas „Gražių 
dainelių daug girdėjau 2016“, II vie-
ta, Aušrinė Neniškytė, Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazija.

-ANYKŠTA

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinys 
Konradas Mikalauskas – vienas iš talentin-
giausių jaunųjų anykštėnų. 

J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ug-
dymo skyriaus mokinė Eglė Leonovaitė atsto-
vavo Lietuvai matematikos konkurse.

Ieškomas krovėjas
 
Darbo pobūdis
- Krovimo darbai baldų gamybos
 sandėlyje. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas ūkvedys
 
Darbo pobūdis
- Gamybinių patalpų ir įrangos
priežiūros, remonto darbai.
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Ieškomas komplektuotojas
 
Darbo pobūdis
- Baldų komponentų surinkimas
ir paruošimas baldų gamybai. 
- Darbo vieta – Anykščių 
rajonas.
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis tel. (8-616) 99547.
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

O gal taps plaukiku?

Anykštėnas motokrosininkas 
Arminas Jasikonis laiko suranda 
pabūti ir modeliu. Praėjusį savait-
galį Vokietijoje praūžė septintasis 

pasaulio motokroso čempionato 
etapas. Lietuvai atstovaujantis 
anykštėnas jame  pateko į geriau-
sių 20-uką.

Anykščių troliumi prisistan-
tis internautas toliau smagina-
si feisbuke. Anykščių krašto 
garbės ambasadoriui Virginijui 

Stroliai rajono meras Kęstu-
tis Tubis įsega ambasadoriaus 
ženklelį. O čia – versija pagal 
Anykščių trolį.

Buvusių policininkų nebūna

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės gegužės 26 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Renkasi gegužės 23-27 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  kA TE GO RI JOs

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

Taikomos nuolaidos.

ieško darbo
42 m. vyras - vairuotojo darbo. Turi 

B, C, E kategorijas, hidromanipulia-
torių operatoriaus pažymėjimą. 

Tel. (8-683) 70494.

Savo mėgstamus anekdotus  
„Anykštos“ skaitytojams pa-
teikė muziejininkas, žurnalis-
tas Vytautas BAGDONAS.

* * * 
Laikraštyje buvo išspausdinta 

užuojauta, mirus piliečiui Petrui 
Petraičiui. O iš tikrųjų jis sveikas 
ir gyvas skambina savo geriausiam 
draugui:

- Labas, ar skaitei užuojautą dėl 
mano mirties?

- Be abejo. O iš kur tu dabar 
skambini, iš dangaus ar pragaro?      

                  * * *
Dramos teatre vaidinimo metu 

dvi poniutės garsiai tarpusavyje 
šnekučiuojasi. Netekęs kantrybės 
prieš jas sėdintis vyriškis atsisuka 
ir piktokai sako:

- Labai atsiprašau, bet aš nieko 
negaliu girdėti.

 Viena iš kalbančiųjų jam atker-
ta:

- O kam tamstai reikia girdėti, ką 
mudvi kalbame?

                  * * *
  Vyras eilinį kartą grįžo namo 

girtas kaip pėdas. Žmona raudoda-
ma jam priekaištauja:

- Kodėl vis geri degtinę?
- Tai kad ji skysta. Jei būtų kieta, 

tai graužčiau!
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Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

UAB “Antalgės 
paukštynas” 

Sidabrinių padalinyje
parduoda broilerines 

vištas.
Tel.: (8-616) 48503 ir 

(8-389) 37791.

Parduoda naudotą 
žemės ūkio techniką:

- Šieno vartytuvą / grėblį 
“Dobilas - 2”, kaina 600 Eur;

- Šienapjovę lenkiška 
“Z-173”, kaina 420 Eur;
- Purkštuvą 400 litrų, 

kaina 220 Eur.
Tel. (8-686) 46467.

Parduodame grikius, 
kviečius, pupas. 
Tel. (8-611) 44130.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

PARDUODA
Javų kombainą Volvo BM830s (2.8m, 

smulkintuvas), plūgus Kverneland, 
Overum (2-4 korpusų), diskines šiena-
pjoves (Krone, Claas, John Deere, nuo 
2.4 m iki 3.2 m, prikabinamos, pakabi-
namos ir frontalinės), šieno grėblį Claas 
liner 430 (užgriebis 4.2 m),  kultivatorių 
Vema (3 m, 31 plunksna, sulenkiamas, 
lyginimo lenta), šakinis krautuvas Desta 
(3.5 tonos, dyzelinis), autokraną Kamaz 
53212, buldozerį Fiat-Allis (vartomas pei-
lis), medienos smulkintuvą Timberjack 
(savaeigis, bunkeris, fiskaras), savivartį 
sunkvežimį Scania 143 (1995 m., 6x4 
važiuoklė), žirklinį keltuvą Grove (aukštis 
6.2 m, keliamas svoris 227 kg), teleskopi-
nį keltuvą Haulote TPX23 (darbinis aukš-
tis 23 m, siekis 19 m, dyzelinis variklis), 
šakinį krautuvą Hegg (12 tonų, dyzelinis), 
traktoriuką Kubota B7100 (kabina, 16AG, 
priekyje ir gale yra darbinis velenas/hi-
draulis, šluota). Sunkvežimius Scania, 
Volvo, Mercedes - dalimis. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 26 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir  lehornomis dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 7.20, Rukiškyje 
7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose (turge-
lyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05, 
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse 
8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, 
Piktagalyje 9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 9.10, N. Elmininkuose 
9.30, Elmininkuose 9.35, Čekonyse 9.40, 
Vikonyse 9.50, Svėdasuose (prie turgelio) 9.55, 
Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 Mačionyse 
13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 13.15, 
Burbiškyje 13.25, Katlėriuose 13.35, Pašiliuose 
13.40, Skiemonyse 13.50, Staškuniškyje 14.15, 
Kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, Ažuožeriuose 
14.45, Pagiriuose 14.50, Dabužiuose 14.55, 
Kavarske 15.10, Janušavoje 15.15, Pienionyse 
15.20, Repšėnuose 15.25, Traupyje 15.35, 
Laukagaliuose 15.45, Levaniškyje 15.55.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 22 
d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais, ROSS-309 veislės vienadieniais mė-
siniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytė-
mis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. 
Jei vėluosime, prašome palaukti (tel. 8-608 
69189):

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

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,53 ha žemės  Anykščių r. 
Ramaškonių k. (melioruota). 1 500 
Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

Prižiūrėtą sodybą Troškūnų sen. 
Geras privažiavimas, yra ūkiniai pas-
tatai.

Tel. (8-612) 52762.

Parduoda sodybą su patogumais 
(7 km nuo Anykščių, prie gero kelio, 
netoli miškas, upė, 1,5 ha žemės) 
arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą su ūkiniais pastatais ir 0,53 
ha namų valdos žemės Troškūnų 
sen. vienkiemyje. 

Tel. (8-608) 20755.

Namą J. Biliūno g. 65 (15,5 arų 
namų valda, netoli menų inkubato-
riaus). Kaina 35 000 Eur.

Tel. (8-699) 98036.

Pusę namo Anykščiuose (41 kv. m).
Tel.: (8-678) 88941, (8-381) 7-81-12.

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

Tel. (8-670) 05259.

“Vorutos” ir “Šilelio” sodų bendrijoje 
- sklypus.

Tel.: (8-686) 63407, (8-381) 5-14-09.

Sodo sklypą. Yra pamatai namo 
statybai, šulinys, apželdintas.

Tel. (8-675) 75544.

Kuras

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Beržo malkas kaladėlėmis ir rąste-
liais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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

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

Gyvuliai

5 sukergtas telyčias (veršiuosis bir-
želio pradžioje). 

Tel. (8-616) 45971.

Juodmargį 10 mėnesių veršį, arklį.
Tel. (8-656) 31073.

Arklį.
Tel. (8-653) 15454.

Paršelius. 
Tel. (8-606) 72091.

Kita

Kolonijines tujas 170 cm, 200 cm. 
Pigiai.

Tel. (8-610) 48206.

Aštuonias kėdes, pagamintas iš 
beržo medienos.

Tel. (8-686) 64583.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis 40-60 kg, 
perkant 2 puseles (visa kiaulė) kaina 
tik 2 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Traktorių T-40AM (dvitiltis), Su 
dokumentais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-50, T-40AM, JUMZ, T-16, 
T-150K. Kombainus NIVA dalimis. 

Tel. (8-682) 11626.

Purkštuvus, trąšų barstomąsias, 
rotacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, fre-
zus, bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
pakrantes, melioracijos grio-

vius. Atliekame kitus panašaus 
profilio darbus. 

Tel.: (8-698) 46745.

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Nemokamas
 kompiuterinis 
venų tyrimas
I. Judickienės 

vaistinėje
Dariaus ir Girėno g. 3-2.

Išankstinė registracija tel.: 
(8-381) 5-92-92, 
(8-698) 30851.

įvairūs
Perka T-40 darbinio veleno pra-

ilgintoją, plastikinę valtį. Parduoda 
VW “Passat” 1,6 l dyzelinį variklį.

Tel. (8-619) 66629.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties žemės. Už nuomą moka iki 180 
Eur/ha, priklausomai nuo ploto. 

Tel. (8-605) 49513.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamosios 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Muzikantas groja vestuvėse, gim-
tadieniuose ir kituose pobūviuose. 
Veda renginį. 

Tel. (8-671) 41936.

Gamina šarvuotąsias duris, ga-
ražo vartus, kiemo vartus-tvoras, 
grotas langams, voljerus šunims. 
Pristato, sumontuoja. 

Tel. (8-647) 87625.

Veža siuntas, krovinius, automo-
bilius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Veža krovinius. Savivartis su kra-
nu 5 t.

Tel. (8-647) 22504.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria interje-
ro klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-682) 37022.

Šiltina fasadus, pamatus, atlieka fa-
sadų apdailą. Tinkuoja, deda dekora-
tyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Dengia, remontuoja stogus, stato 
malkines, pavėsines, priestatus ir t. t. 
Pasirūpina medžiagomis..

Tel. (8-600) 78285.

Dengia šlaitinius stogus, pasirūpina 
pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Namų stogų dažymas. Kaminų 
skardinimas, valymas, įdėklai. Stogo 
remontas. 

Tel. (8-653) 63982.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Įrengia ventiliacijos ir ekonomiškas 
rekuperacines sistemas. Savo, kli-
ento medžiagomis. Deimantinėmis 
karūnomis gręžia skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Pjauna žolę trimeriu ir žoliapjo-
ve, prižiūri vejas, naikina krūmy-
nus, gali išpjauti medžius. Gali pa-
stoviai prižiūrėti sodybas Anykščių 
r. ribose.

Tel. (8-600) 80440.

Kloja kanalizaciją, trinkeles, van-
dentiekį, drenažą, valymo įren-
ginius. Ekskovatoriaus, bobcat 
nuoma.

Tel. (8-670) 33211.

Kasimo darbai mini ekskonato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu “BOBCAT” atlieka žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Balandžio - birželio mėn. 
tik šeštadieniais. 

Tel. (8-685) 27028,  
(8-618) 65358.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją sumo-
ka grynais ). 

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

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Sodo namą, tinkamą gyventi ištisus 
metus, pageidautina su įvestomis ko-
munikacijomis. 

Tel. (8-628) 93992.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

“Bartynco” - veršelius auginti. 
Pirkimas antradieniais - ketvirtadie-
niais. 

Tel. (8-680) 22009.

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Perdengimo plokštes tokių išmata-
vimų: 6.3x1.2m, 5.6x1.2m, 5.6x1.5m. 

Tel.: (8-698) 46745.

Priekalą ir spaustuvą.
Tel. (8-673) 52864.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Klientui pageidaujant išsi-
veža. 

Tel. (8-682) 69308. 
Kupiškis, UAB “Tormeta”.

Eglės, pušies rąstus, mišką.
Tel. (8-689) 48020.

siūlo darbą
ŽŪB Elma reikalingas mechanizato-

rius darbui su K-701.
Tel. (8-682) 97420.

Socialinės įmonės statuso siekian-
ti medienos apdirbimo įmonė ieško 
staliaus staklininko su patirtimi darbui 
Anykščiuose. Pirmenybė teikiama 
dalinį darbingumą (neįgalumą) turin-
tiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.
 
AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito 

varykla siūlo darbą elektrikui – auto-
matikui.

Tel. (8-616) 73759.

Headex Group nuo 2003 metų teikia laikinojo įdarbinimo ir 
rangos paslaugas Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Šiuo metu per 
mus sėkmingai dirba daugiau kaip 2000 žmonių. Daugiau infor-
macijos www.headex.eu

GERAI APMOKAMAS ILGALAIKIS DARBAS VOKIETIJOJE
 Šiuo metu ieškome tvirtų bei ištvermingų darbuotojų, norinčių dirbti įvairius darbus 

Vokietijos sandėliuose.
Siūlome darbą:
- Krovėjams;  Prekių atrinkėjams;  Palečių remontuotojams; CE kategorijos vairuotojams;  

Krautuvo vairuotojams.
Jeigu tavo sveikata puiki, nebijai fizinio krūvio ir greito tempo darbe, - kviečiame prisijungti 

prie mūsų komandos.
Mes garantuojame ilgalaikį darbą, patrauklų atlygį su socialinėmis garantijomis bei suteikia-

me gyvenamąjį plotą. Skambinkite +370 666 11127

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Gegužės 28 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.
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mėnulis

Teobaldas, Vaidivutis, Vydmi-
na, Valentas, Aldas, Vaidevutis.

šiandien

gegužės 22 d.

gegužės 23 d.

gegužės 21-23 pilnatis.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė.

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

oras

+20

+6
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė po liberalų pinigų 
skandalo krenta į depresiją

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  į atbudančią gamtą pažvelgti pro fotoaparato objektyvą ir sudalyvauti fotografijų konkurse „Pavasaris 
Anykščių rajone“. Konkurso dalyvių nuotraukose – vis daugiau saulės, šypsenų ir pakilių būsenų, kuriomis pavasarį užsikrečia net ir mūsų auginti-
niai.

Fotografuokite gamtos vaizdus, rajono miestelius bei kaimus, pavasariu besidžiaugiančius jūsų artimiuosius. Nepamirškite keliais sakiniais papasa-
koti, kas užfiksuota jūsų nuotraukose, taip pat nurodykite savo vardą ir pavardę.

Jūsų nuotraukų laukiame el.pašto adresu robertas.a@anyksta.lt iki gegužės 24 dienos. Tris konkurso laimėtojus apdovanosime „Anykštos“ prizais.  
             -ANYKŠTA

Fotografijų konkursas
„Pavasaris Anykščių rajone“

Oi, žmogau, kas pagalvos,
Kad bus taip ant Lietuvos?
Randa tūkstančių šimtais,
Velka pinigus maišais.
 

Pamena, kaimynei siūlė
ji ir Guogą, ir Masiulį,
sakė, vyrai – penki balai,
Ot, galingi liberalai.
 

Pasirodė,
jų skaidrumas
išgaravo
Tarsi dūmas.
 

ką galvoti, kuo tikėti
ir darže ką reikia sėti?
skauda galvą, skauda dantį
Nesinori net gyventi....

Esu Domas Samuolis. Visą savo vaikystę praleidau Anykščiuose 
ir jų apylinkėse. Prieš kelerius metus išvykau studijuoti į sostinę, 
o ten baigus studijas pasilikau gyventi ir dirbti. Miesto šurmulys 
ir didmiesčio atmosfera vargina, todėl vienas iš mieliausių poil-
siui kampelių yra gimtasis miestas. Anykščiai su metais vis gra-
žėja, vystosi investicijų ir atsakingo darbo dėka, bet labiausiai 
mane žavi nepakartojama ir unikali gamta, kuri nuolat sugeba 
nustebinti. Todėl ir siunčiu keletą šio pavasario Anykščių šilelio 
ir Varios upelio fotografijų. 

Siunčiu nuotrauką, kurioje užfiksuotas pavasaris Mačionių 
kaime ir jo apylinkėse. Vėjo jėgainė yra šalia Mačionių kaimo.
Karolina Stankevičiūtė.

Robertos Liobytės nuotr.

Ar laikotės dietų?
balsų kiekis:  97

Su tokiais 
atlyginimais 
dietų laikytis 
nebereikia

34%  

Taip, vasarą norisi 
pasitikti puikiomis kūno 

linijomis
8.2%  

Ne, aš esu 
prieš bet kokias 

dietas
21.6%  

Laikyčiausi, bet tam pritrūkstu 
valios
36.1% 


