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asmenukė

Prusto klausimynas

Edukacija

Sakiau, kad per daug mo-
kytis kenkia. 

Mane visai pribaigė mūsų 
gerųjų prekybininkų paveiks-
lėlis, lavinantis pirkėjus. Tik 
pagalvokit, kiek yra mėsos 
rūšių. O aš maniau, kad jau-
čio yra valgomos tik kanopos 
ir stuburo kaulai (schemoje 
kaip tik lietuvių pagal at-
lyginimus įperkamos mano 
minėtos jaučio dalys ir nepa-
žymėtos, atseit ir taip žino). 
Pasirodo, tai neįtikėtinai 
naudingas gyvulys ir mėsos 
ant jo yra visur visur...   

linas BiTVinskAs

Sėkmės garantas Ukrainoje - 
būti lietuviu

Dažnai į gimtuosius Pienaga-
lius (Troškūnų seniūnija) su-
grįžtančiam inžinieriui, istori-
kui ir leidėjui, leidyklos Kijeve 
įsikūrusios leidyklos „Baltija 
Druk Ltd“ vyriausiam redak-
toriui, Lietuvos respublikos 
ambasados Ukrainoje visuo-
meniniam konsultantui Virgi-
nijui Stroliai šiemet suteiktas 
Anykščių krašto garbės amba-
sadoriaus vardas. 

Garbės ambasadorius, kal-
bėdamas apie Ukrainą, sako, 
kad padėtis ten panaši, kaip 
Lietuvoje prieš du dešimtme-
čius, ir mato bendrus tikslus 
puoselėjant Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės paveldą.Virginijus Strolia, tapęs Anykščių krašto garbės ambasadoriu-

mi, gimtajame Anykščių krašte lankysis dar dažniau. 
Autoriaus nuotr. 6 psl.

Nemokamoms kelionėms po užsienį 
neatsispyrė ir Tarybos narė

Praėjusiais metais pavieniai 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistai bei delegacijos į 
užsienio šalis vyko dvidešimt 
kartų. Dažniausiai – į kaimyni-
nę Latviją bei Vokietiją. Nors 
kelionių išlaidos padengiamos 
iš mokesčių mokėtojų kišenės, 
savivaldybės administracija 
praktiškai nedėjo pastangų, 
kad visuomenei būtų žinomi 
šių kelionių tikslai, rezultatai 
bei kaštai – pranešimai apie tai 
savivaldybės interneto svetai-
nėje pasirodydavo labai retai.

Rajono Tarybos narė, konser-
vatorė Gabrielė Griauzdaitė 
už mokesčių mokėtojų pinigus 
nepraleido progos pakeliauti 
po Baltarusiją ir Vokietiją.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
pernai į užsienio komandi-
ruotes vyko septynis kartus. 
Dažniausiai mero kelionių 
maršrutai driekėsi į Balta-
rusiją.

Solidžiausi komandiruotpi-
nigiai (957 Eur), viršijantys 
net jos tarnybinį atlyginimą, 
pernai išmokėti Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyriausia-
jai specialistei Ingai Beres-
nevičiūtei.

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Didžiausia 
direktorės 
baimė – 
prarasti laimės 
jausmą

Neblaivus 
poilsiautojas 
sumušė Anykščių 
kartodromo 
darbuotoją

Gyvenimas 
Anykščiuose – 
su kokybės 
ženklu

Pareigūnai 
bando prisiteisti 
uždirbtus
pinigus

Paroda. Birželio 19 d. (sekmadie-
nį) 16 val. Angelų muziejuje (Vilniaus 
g. 11) Juditos Židžiūnienės tapybos 
darbų parodos „Iš angelų erdvės“ ati-
darymas ir susitikimas su autore. Ren-
ginys nemokamas.

Vakancija I. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija kol kas nesu-
laukė nė vieno pretendento į Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo 
pareigas. Pretendentai gali registruotis 
iki birželio 23 dienos. Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjo - rajono 
vyriausiojo architekto pareigos atsi-
laisvino iš darbo išėjus Daivai Gasiū-
nienei, kuri dabar yra Panevėžio mies-
to vyriausioji architektė.

Vakancija II. Prieš kurį laiką ži-
niasklaidoje pasirodė pranešimai, kad 
Lietuvos tautininkų sąjunga sudaro 
priešrinkiminę koaliciją su „Tvarka ir 
teisingumu“. Pagal šį susitarimą tauti-
ninkams atitektų penkios vienmanda-
tės apygardos, o Anykščių –Panevėžio 
apygardoje tautininkų ir „tvarkiečių“ 
kandidatu būtų istorikas Tomas Bara-
nauskas. Tačiau T. Baranauskas savo 
„Facebook” pranešė, kad tautininkų 
derybos su „tvarkiečiais“ nutrūko.

Vedėjas. Anykščių savivaldybės 
administracijos internetiniame pusla-
pyje skelbiama, kad Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriui vado-
vauja Alfredas Bulotas. Priminsime, 
jog jis gal prieš mėnesį laimėjo kon-
kursą šiai darbo vietai užimti, tačiau 
valdininko pavardė, jo pageidavimu, 
nebuvo skelbiama.

Direktorius. Lietuvos plauki-
mo rinktinės vyriausiasis treneris 
Žilvinas Ovsiukas Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centrui pradės va-
dovauti birželio 28-ąją. Konkursą 
šioms pareigoms užimti jis laimėjo 
dar gegužės mėnesį.

Darbas. Anykščių muzikos moky-
kla per darbo biržą ieško darbuotojų. 
Mokyklai reikalingi fleitos, solinio 
dainavimo ir fortepijono bei fortepi-
jono dalyko ir akompaniatoriaus mo-
kytojai. Anykščių muzikos mokyklos 
direktorės Kristinos Vičinienės pra-
ėjusių metų ataskaitoje skelbiama, 
kad mokykloje dirbo 22 pedagoginiai 
darbuotojai, mokykloje mokėsi 248 
mokiniai.
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spektras

Požiūris. Europos Sąjungos ES) 
ambasadorius Maskvoje Vygaudas 
Ušackas mano, kad nepaisant sudė-
tingos geopolitinės situacijos, Lietu-
va turėtų palaikyti dialogą su Rusija, 
ypač vakarų taikomų sankcijų ne-
paveiktose srityse. Pasak V.Ušacko, 
ES pradeda kurti naują santykių su 
Rusija modelį, paremtą dabartinėmis 
realijomis, pripažįstant fundamenta-
lius skirtumus vidaus ir užsienio po-
litikoje. Su Rusija bus bendraujama 
pragmatiškiau, t.y. srityse, kurios 
atspindi ES interesus, bet neatsisa-
kant savo vertybių ir principų, toliau 
visokeriopai remiant Ukrainą ir kitas 
Rytų partnerystės šalis

Skandalas. Jau kurį laiką konser-
vatorių gretose kunkuliavęs aistrų 
katilas dėl to, kad partijos pirmi-
ninkas Gabrielius Landsbergis pa-
brėžtinai palaiko savo išrinktuosius, 
artėjant kandidatų į Seimą reitinga-
vimui ėmė kūpėti. Prieš trečiadienio 
partijos prezidiumo posėdį kai kurie 
konservatoriai žadėjo piktintis dėl 
G.Landsbergio agitacijos už naujo-
kus ir partijos senbuvių nepaisymo. 
Bet nemažai politikų vis dėlto pasi-
rinko kitą protesto formą - neatėjo 
į posėdį ir sugriovė kvorumą. (...)
Nemažai partijos senbuvių pasijuto 
įskaudinti ir ėmė priekaištauti, kad jų 
vedlys neišlaikė nešališkumo testo. 

Kodeksas. Prie Seimo po ilgos 
pertraukos vyko mitingas. Šįkart 
žmonės protestavo prieš ketinamą 
priimti naująjį Darbo kodeksą, ku-
ris, anot jų, santykių tarp darbdavių 
ir darbuotojų svarstykles dar labiau 
persvers į pirmųjų pusę ir kone įtei-
sins vergovę. Planuota, kad į mitingą 
susirinks ne mažiau nei 2000 žmo-
nių, tačiau atėjo ir atvažiavo vos apie 
300. Protestas buvo nukreiptas prieš 
tą dieną Seime planuotą patvirtinti 
naująjį Darbo kodeksą, tačiau parla-
mentarai jį iš darbotvarkės išbraukė. 

Protestas. Lietuvos protesto kul-
tūra, palyginti su Vakarų demokra-
tijomis, itin menka, tačiau naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį keletas 
jaunų protestuotojų okupavo dalį 
parko šalia Kauno muzikinio teatro. 
Per Miesto sodą vakar ryte į darbus 
skubančių praeivių dėmesį traukė 
penkios palapinės. Netoliese tarp 
medžių - keletas transparantų: “Gy-
venimas per brangus”, “Skurdas ne-
turi sienų”, “Aukštasis moxlas. Apie 
viską pagalvota”. (...) “tai, kad čia įsi-
kūrėme su palapinėmis,- dalis mūsų 
akcijų, pavadintų “Protestivaliu”. 
Mes protestuojame prieš naujo Dar-
bo kodekso priėmimą, reikalaudami 
išgirsti eilinių žmonių reikalavimus, 
taip pat prieš viešų miesto erdvių 
išnaudojimą ne miesto gyventojų, o 
siaurų verslo interesų naudai”,- aiš-
kino netikėto mažo palapinių mies-
telio atsiradimo Kauno centre esmę 
akcijos dalyvė Viktorija. 

Būklė. “Saugu ir beveik neskaus-
minga - kaip smauglio pilve”, - pa-
prašyta apibūdinti Lietuvos kultūri-
nę ir politinę būklę, atsakė Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos, taip pat šių metų “Poezijos pa-
vasario” laureatė, visuotinai vaikų ir 
suaugusiųjų pamėgta poetė Ramutė 
Skučaitė, prisipažinusi, kad būtent 
dėl to net ir premijos, ąžuolo lapų 
vainiko, aplodismentų, komplimen-
tų bei spaudos dėmesio iškilminga-
me šurmulyje labiau jautėsi pralai-
mėtoja negu išrinktąja. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Vasarą biokatilas būtų pajėgus šil-
dyti vandenį visiems Anykščiams, ta-
čiau šilumos trasos išdraskytos, todėl 
dirbti turi ir septynios dujinės katili-
nės. Pasak UAB „Anykščių šiluma“ 

Biokatilas dirba penktadaliu pajėgumo
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykščių vyno“ teritorijoje esančioje katilinėje skiedromis 
kūrenamas „Anykščių šilumos“ katilas vasarą dirba tik penk-
tadaliu pajėgumo. Iš šio katilo tiekiamas karštas vanduo visam 
Ramybės mikrorajonui bei centrinei miesto daliai bei šildomi šių 
kvartalų daugiabučių „gyvatukai“.

direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, viso 
miesto jungimas į bendrą sistemą be-
protiškai daug kainuotų ir investicijos 
neatsipirktų. Juolab kad prasidėjus 
šildymo sezonui 5 megavatų biokati-

lo neužtenka ir dabartiniai jo šildomai 
zonai – per didžiuosius šalčius tenka 
įjungti ir dujines katilines. Ramybėje 
jų net dvi, miesto centre – viena.

Vasarai išjungiama ir J. Biliūno 
gimnazijos dujinė katilinė. Taigi šil-
tuoju metų laiku dirba 7 dujinės ka-
tilinės ir biokatilinė, o 4 dujinės kati-
linės ilsisi.  

Nuo mažiausios šilumos kainos 
„Anykščių šilumos“ parduodama ši-
luma vėl pabrango beveik puse cento 

už kWh. Mažiausiai šiluma kainavo 
kovą - 6,38 ct už kWh, dabar kainuo-
ja - 6,86 ct už kWh. Bet lyginant su 
praėjusiu mėnesiu šiluma atpigo 0,03 
ct. Anykščiai pagal šilumos kainą ap-
lenkė bent dešimt Lietuvos šilumos 
gamintojų. Tiesa, karštas vanduo 
Anykščiuose kainuoja brangiau nei 
daugumoje kitų savivaldybių - 7,06 
euro už kubinį metrą. Utenoje karšto 
vandens kubinio metro kaina - 4,61 
euro.

„Anykštos“ pakalbintas V. Pa-
lionis sakė, kad jo atvejis nėra iš-
skirtinis, yra daugybė pareigūnų, 
kuriems prieš penketą metų neiš-
mokėti visi uždirbti pinigai. Tada 
buvusi tokia sistema, kad atlygimų 

Pareigūnai bando prisiteisti uždirbtus pinigus
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio apygardos administraciniame teisme nagrinėjama 
byla, kurioje Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios 
tvarkos skyriaus viršininkas Valdas Palionis bando iš komisaria-
to prisiteisti neišmokėtą atlyginimo dalį.  

priedai, kurie buvo skaičiuojami 
už darbo stažą, už darbą švenčių 
dienomis ir pan. negalėjo viršyti 
70 proc. pagrindinio atlyginimo 
dydžio. Ir išėjo taip, kad tie poli-
cininkai, kurie dirbo daug, negavo 

visų uždirbtų pinigų. V. Palionio 
skaičiavimu, jam valstybė liko 
skolinga apie 1700 litų.

Šiomis dienomis pasirodė prane-
šimas spaudai,  kad Utenos apskr. 
vyriausiojo policijos komisariato 
(AVPK) darbuotojai gavo tiesiogi-
nių vadovų laiškus su įspėjimais. 
Vadovai įspėja: jei tarnybinio pa-
tikrinimo išvados apskundimą lai-
mės Utenos AVPK, teismo išlaidas 
turės padengti patys pareigūnai. 

Profesinės sąjungos tokią poziciją 
vertina kaip siekį įbauginti parei-
gūnus, sukelti įtampą ir priversti 
nesinaudoti teise ginti savo intere-
sų teisme.

Pasak V. Palionio, ši istorija nei 
su juo asmeniškai, nei su kitais 
Anykščių policijos komisariato 
pareigūnais nesisieja. Dėl bylų, 
kuriose pareigūnai bando prisiteis-
ti atlyginimus, jokių įspėjimų iš 
Utenos AVPK vadovų nesulaukta. 

„Delfi“ žurnalistas Mindaugas 
Jackevičius publikacijoje „Kaip 
gimsta kova su šėtonu“ prie troš-
kūniečių istorijos pridėjo ir antrąją 
bylą, kurioje teisiama imigrantus 
palaikančius plakatus mieste su 
bendražygiais iškabinusi studentė 
Viktorija Kolbešnikova. V. Kol-
bešnikova už plakatus „Sudegink 
Ruklą deportuok vyriausybę imi-
grantai welcome!“ apkaltinta vie-
šu raginimu imtis diskriminacinių 
veiksmų prieš visuomenės grupes 
bei kurstymu smurtauti prieš jas.

Abiem rezonansiniais atvejais 

Ir „Delfi“ nagrinėja troškūniečių bylą
Kitą savaitę Anykščių rajono apylinkės teismas tęs bylos, kurio-

je nesantaikos kurstymu kaltinami troškūniečiai broliai Vaidotas 
ir Mantas Grincevičiai bei jų pusbrolis Mantas Sasnauskas nagri-
nėjimą. O portalas „Delfi“ vakar publikavo analitinį tekstą apie 
šią istoriją. 

teisiamųjų raišką vertino Vilniaus 
universiteto  Filologijos fakulteto 
lektorius Laimutis Laužikas. 

V. Kolbešnikovos atveju L. 
Laužiko ir „Delfi“ kalbintų filolo-
gų nuomonė skirtinga. 

O apie troškūniečių bylą „Del-
fi“ rašo: “Atlikdamas ekspertizę 
Whydoto byloje L. Laužikas sako 
padaręs išvadą, kad daina nėra 
meno kūrinys. Filologas sakė rė-
męsis Antikos laikais iškilusia ir 
šiandien meno teoretikų ekspo-
nuojama tradicine estetine meno 
teorija. Pasak L. Laužiko, jis dai-

noje estetinių kriterijų neradęs, 
„joje jaučiama agresija, sunku 
suprasti kūrėjų siekius kitaip nei 
norą išsilaisvinti nuo visuomeni-
nių moralinių normų ir duoti valią 
savo deklaruojamoms kažin ar ne 
liguistoms fantazijoms“. „Tiesio-
ginė nesantaikos, nepakantumo, 
tyčiojimosi ir smurto sklaida ži-
niasklaidos priemonėmis prieš 
vieną iš socialinių grupių – vaikus 
– yra bene vienintelė logiška teks-
to ir jį papildančio vaizdo inter-
pretacija“, – apie Whydoto dainą 
kalbėjo L. Laužikas.”

Tuo tarpu Žmogaus teisių stebė-
jimo instituto advokacijos vadovė 
Mėta Adutavičiūtė „Delfi“ aiški-
no, kad apskritai vargu ar vaikai 
laikytini socialine grupe. M. Adu-
tavičiūtė pastebi, kad teisėsau-
gos pareigūnai aklai pasikliauja 
ekspertų išvadomis. Žinoma, pa-
stebi teisininkė, jie gali pasitelkti 
eksperto nuomonę tam atvejui, 
kai trūksta specialių žinių, pavyz-
džiui, lingvistikos ar istorijos, ir 
prašyti paaiškinti kalbą būtent tuo 
aspektu, tačiau jie negali prašy-
ti eksperto išaiškinti, ar konkreti 
kalba skatina neapykantą.  „O da-
bar išeina, kad ekspertai išaiškina 
pareigūnams, kaip jie turi taikyti 
baudžiamąjį kodeksą, t.y. ar buvo 
skatinama neapykanta, ar ne, ir 
kokiu pagrindu. Teisinį vertinimą 
tokiose bylose atlikti turi patys pa-
reigūnai ir prokurorai, o lingvistai 
ir istorikai nuo tokių vertinimų 

privalo susilaikyti, nes tam jie 
neturi reikalingos kompetencijos. 
Deja, pasitaiko, kad tiek pareigū-
nai, o kartais net ir teismai remia-
si išimtinai tik ekspertų nuomone, 
taikydami šį Baudžiamojo kodek-
so straipsnį, ir tai yra labai ydinga 
praktika“, – sakė M. Adutavičiū-
tė. Ji atkreipia dėmesį, kad Bau-
džiamojo kodekso 170 str. skirtas 
apsaugoti labiau pažeidžiamas vi-
suomenės grupes nuo neapykan-
tos kalbos, kuri, jeigu valstybė ne-
užkirstų tam kelio, galėtų išaugti 
į smurtinius veiksmus šių grupių 
atžvilgiu. Todėl neapykantos kal-
ba ir yra baudžiama kaip visuo-
menei pavojinga veika. Pasak M. 
Adutavičiūtės, istoriškai taip jau 
susiklostė, kad dažniausiai nuo 
neapykantos kalbos kenčia mažu-
mą sudarančios visuomenės gru-
pės – etninės, tautinės, religinės, 
rasinės mažumos, homoseksualios 
orientacijos žmonės. „Pastaruoju 
metu pasitaikė labai keistų atvejų, 
kai ši norma taikoma visai ne tuo 
tikslu, kokiu buvo priimta. Pavyz-
džiui, kaip Whydoto atveju, kuris 
kaltinamas neapykantos kurstymu 
prieš vaikus kaip socialinę grupę. 
Nėra tokio pagrindo baudžiamaja-
me kodekse – jis draudžia skatinti 
neapykantą prieš žmonių grupę ar 
jai priklausantį asmenį dėl jų so-
cialinės padėties, o buvimas vaiku 
nėra socialinė padėtis. Socialinė 
padėtis – tai asmens išsilavinimas, 
pajamos, jo finansinė padėtis“, – 
sakė M. Adutavičiūtė.” – rašo por-
talas „Delfi“.

-AnYkŠTA

Troškūniečiai Vaidotas ir Mantas Grincevičiai bei Giedrius Sas-
nauskas Anykščių rajono apylinkės teimo duris varsto jau an-
trus metus.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Anykščių rajono policijos komi-
sariatas praneša, kad biržiečiams 
atvykus pasivažinėti kartingais, 
kartodromo darbuotojas pastebė-
jo, kad vienas iš atvykėlių buvo 
akivaizdžiai neblaivus, todėl jam 

Neblaivus poilsiautojas sumušė Anykščių 
kartodromo darbuotoją
Į Anykščius atvykstantys poilsiautojai jau kelia ir problemų. 

Birželio 14-osios vakarą į Anykščius atvykusi grupė Biržų rajono 
gyventojų įsivėlė į incidentą Anykščių kartodrome.

už kartingo vairo sėsti neleido. 
Supykęs poilsiautojas kartodromo 
darbuotoją iškeikė necenzūriniais 
žodžiais ir keliu smogė į veidą. 
Sužalotas kartodromo darbuotojas 
skubiai iškvietė policiją.

Policija į kartodromą atvyko bir-
žiečiams dar nespėjus iš čia išvykti, 
įtariamasis buvo sulaikytas. Tą pa-
čią dieną Anykščių rajono policijos 
komisariate pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl viešosios tvarkos pažei-
dimo, per 48 valandas baudžiamoji 
byla perduota nagrinėjimui Anykš-
čių rajono apylinkės teismui. 

Policija skelbia, kad įtariamasis 

biržietis gerai žinomas ne tik Lie-
tuvos, bet ir kitų Europos šalių po-
licijai.

Priminsime, kad pernai spalį 
Medžių lajų tako apžiūrėti atvykę 
latviai Anykščiuose, šalia prekybos 
centro „Maxima“, įsivėlė į mušty-
nes. Tuomet  su anykštėnais mušėsi 
septyni latviai, vienas nukentėjusy-
sis kreipėsi į policiją.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Ar skaičiuojate, 
kiek sumokate 
mokesčių?

Užėjęs į G. Vižingaitės butą, ka-
nalizacijai būdingo kvapo lyg ir ne-
užuodžiau, o G. Vižingaitė, rodyda-
ma akivaizdžiai kažkada vandeniu 
užlietas lubas ir kambaryje vienoje 
vietoje, tikėtina, nuo drėgmės atšo-
kusias grindis, negailėjo karčių žo-
džių virš jos gyvenančios kaimynės 
adresu, tačiau pastebėjo, kad būtent 
mano apsilankymo dieną nedvokė… 
Moteris rodė ir tamsias dėmes ant 
pamatų po savo buto langais ir teigė, 
kad tai dėl sugedusios kanalizacijos. 
„Kur tai matyta, juk namas gali su-
griūti. Sūnus kambarį susiremonta-
vo, o dabar į ką jis panašus, - bėdojo 
moteris. – Dėl tos kanalizacijos dar 
praeitų metų pradžioje Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
buvo sudariusi darbo grupę, važinė-
jo, važinėjo ir niekas nieko nepadarė. 
Situacija nepasikeitė”. O moterys ir 
viena, ir kita toliau rašė raštus Anykš-
čių savivaldybei. 

Išties, dar pernai balandžio mėnesį 
buvo bandyta pašalinti nuotekų tinklų 
avarinę situaciją, mėginta valyti nuo-
tekų tinklus iš A. Miškinienės buto ir 
iš nuotekų šulinio, tačiau ties namo 
pamatu to padaryti nepavyko. Buvo 
sudaryta darbo grupė. „Darbo grupė 
siūlo atsikasti iki per namo pamatą 
praeinančių nuotekų tinklų ir išsiaiš-
kinti, ar nuotekų vamzdžiai ties pa-

Kanalizacijos byloje taškus 
sudėlios teismas?.. jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją atėjusi Čekonių kaimo gyventoja Genė Vižingaitė teigė gyvenanti 4 butų name, 
kurių butus gyventojai išsipirkę, ir skundėsi, kad iš antro aukšto išvestas kanalizacijos vamzdis, tikėtina, 
jog yra trūkęs po jos buto grindimis ar pamatais. Moteris kalbėjo, kad butas dėl netvarkingos kanaliza-
cijos ne kartą buvęs užlietas iš virš jos gyvenančios Aušros Miškinienės buto. G. Vižingaitė kvietė atva-
žiuoti ir įsitikinti, kad kambariuose dvokia. 

Antrame aukšte gyvenanti Aušra Miškinienė teigė ta tema diskutuot nenorinti, pasak jos, kaimynė ją 
terorizuoja. Nepavykus problemų išspręsti, moterys santykius aiškinsis teisme. 

matu yra sulūžę. Jei taip – remontuoti 
tinklus. Jei ne – išeinančių iš namo 
nuotekų vamzdžių viršutinėje pusėje 
pjauti „langą“ ir bandyti valyti nuote-
kų tinklus”, - tokia išeitis buvo pasiū-
lyta moterims Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus Viliaus 
Juodelio rašte. Šiuos darbus galėjo 
atlikti bendrovė „Anykščių vande-
nys”, gal ir „Anykščių komunalinis 
ūkis“. Tačiau visa tai padaryti butų 
savininkai privalėjo už savo pinigus, 
nes butai yra jų privati nuosavybė. G. 
Vižingaitė teigė pinigų kanalizacijos 
tvarkymui neturinti. 

A. Miškinienės namuose rasti ne-
pavyko. Telefonu kalbinta moteris 
teigė šia tema diskutuoti nenorinti, 
kad tai ne jos vienos problema. „Per-
nai neleido remontuot, buvau linkusi 
tartis, - teigė A. Miškinienė, pabrėžu-
si, kad jai nepavyko gauti namo brė-
žinių, tad neaišku, kaip nuvesti kana-
lizacijos vamzdžiai. – G. Vižingaitės 
bute yra kanalizacijos revizinė anga, 
tai neleido jos atidaryt. Juk nuo ten 
ir reikėtų pradėti aiškintis ir tvarkyti. 
Mane puldinėja. Aš nežinau, ką da-
ryt”, - sakė A. Miškinienė, pridūrusi, 
kad ir „Anykštą“ paduos į teismą, jei 
neteisybę parašys. 

Daugiabučio namo įgaliotoju as-
meniu išrinktas, tame pačiame name 
gyvenantis Gediminas Gaižauskas, 
atstovaujantis patalpų savininkų in-
teresus, kanalizacijos problemos 
neišsprendė, suvienyti kaimynes ir 

kažkaip sutvarkyti tą kanalizaciją jam 
nepavyko. Beje, užsukus į G. Gai-
žausko butą, pasitikusi jo žmona sakė, 
kad vyras darbe ir puolė aiškinti, kad 
čia jos vyras nieko negalintis padary-
ti. Moterys apsižodžiavo. G. Gaižaus-
ko telefono jo žmona teigė neatsime-
nanti, tad palikau savąjį, paprašiau, 
kad kai tik galės, paskambintų. Deja, 
skambučio taip ir nesulaukiau. 

Suprantu žmogų. Sunku jam su 
tomis moterimis. Ką ten jis, jeigu 
pats Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis joms nieko naujo nepasiūlė, tik 
priminė 2015 metais sudarytos darbo 
grupės siūlymus, kad būtent G. Gai-
žauskas yra išrinktas namo įgaliotuo-
ju asmeniu, kad darbus namo gyven-
tojos turi atlikti savo lėšomis, perkant 
paslaugas iš specializuotų įmonių. 

“Kadangi nei Jūs, nei virš Jūsų 
antrame aukšte esančio buto sa-
vininkė Aušra Miškinienė neatsi-
žvelgė į darbo grupės siūlymus ir 
nesiėmė jokių priemonių gedimams 
pašalinti, dar kartą siūlome Jums 
susitarti tarpusavyje dėl nuotekų 
tinklų gedimo pašalinimo. Nepavy-
kus priimti abiem pusėms priimtino 
sprendimo, jūs turite teisę kreiptis 
į teismą”, - patarė atsakyme G. Vi-
žingaitei meras. 

Moterys taip ir padarė, kanaliza-
cijos problemą ir santykius tarp kai-
mynių aiškinsis teismas. Tačiau ar 
bylinėjimasis nekainuos daugiau nei 
kanalizacijos sutvarkymas?

Aušra Miškinienė teigė su 
kaimyne dėl kanalizacijos 
tvarkymo bandžiusi tartis, 
tačiau nepavykę ir ji neži-
nanti, ką daryti. 

Genė Vižingaitė teigė virš jos gyvenančiai kaimynei turinti pretenzijų ne tik dėl kanalizacijos, turė-
jusi jų ir dėl, jos nuomone, ne vietoje užtvertos tvoros.         Autoriaus nuotr. 

Dėl netvarkingos kanalizacijos atsirado  juodos dėmės ant pa-
matų, dėl ko, pasak G. Vižingaitės, namo dalis gali ir sugriūti. 

Albina MACKEVIČIENĖ, 
Vaidlonių kaimo, Troškūnų sen.) 
gyventoja:

- Aš niekam jokių mokesčių ne-
moku. Nieko aš neturiu. Gyvenu 
nuosavame namelyje, tai užsimo-
ku tik už elektrą. Kažkada turėjau 
žemės, tačiau viską perleidau savo 
vaikams. Nieko aš neturiu. 

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Mokesčius moka žmona, tai 
nelabai ir žinau, kiek mes mokame. 
Tiesą sakant, nujaučiu ir žinau, kad 
tie mokesčiai nuolat kyla. Manau, 
kad mokesčiams mes išleidžiame 
didžiąją dalį mūsų šeimos pajamų, 
ypač per šildymo sezoną. 

Vytautas MALINAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Aš neskaičiuoju. Šeimos biu-
džetą tvarko žmona. Ji skaičiuoja 
mūsų šeimos pajamas ir išlaidas, 
taigi, skaičiuoja ir moka mokes-
čius. Pasitariame, ką galime pirkti, 
kiek išleidžiame maistui. 

Nieko sudėtingo – užsimerki 
ir „duodi gazo“

Sonata VERŠELIENĖ, VšĮ „Svei-
katos oazė“ direktorė, apie didžiausią 
iššūkį:

„Šiuo metu didžiausias iššūkis 
man būtų išmokti važiuoti motoci-
klu.“

Gerai, kad Kijevas - 
didelis miestas... 

Virginijus STROLIA, Ukrainoje 
gyvenantis verslininkas, apie pasi-
keitimus Kijeve: 

„Per mėnesį Kijeve apie 40 - 50 ga-
tvių pakeičia pavadinimus, ir tai, sa-
vaime suprantama, įneša sumaišties.”

Dabar estetika rūpinasi 
mero patarėjai

Alfrydas SAVIcKAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, „darbietis“, 
apie prekybos vietas mieste: 

„Prekybos vietos turėtų atrodyti 
estetiškai. Tai turėtų būti derinama su 
architektais.“

Džinsai prie Lajų tako 
nebeparduodami?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, socialdemokra-
tas, apie prekybą: 

„Gerai prisimename praėjusius 
metus, kai turgus buvo padarytas prie 
Medžių lajų tako. Ačiū Dievui, kad 
užteko proto tik į projektines vietas 
leisti prekiautojus.“

Bet pomidorus galima naudoti 
kaip ginklą

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie Bulgariją: 

„Jos griuvėsiai Vakarams nereika-
lingi. O ar daug naftos nusipirksi už 
pomidorus?“

Kol kas turistai pinigus 
pirmyn-atgal vežiojasi

Deividas DILYS, verslininkas, 
apie turistus: 

„Turistų srautai auga, žmonės pi-
nigų į Anykščius atsiveža. Išsiėmus 
patentą, už minimalias investicijas 
yra galimybė užsidirbti.“

Lenkijoje taip yra todėl, 
kad ten labai daug lenkų

Rita ŠIMKIENĖ, verslininkė, dės-
tė požiūrį į reklamą: 

„Lenkijoje – reklama prie rekla-
mos, tai yra baisu. Nesinorėtų tokio 
vaizdo matyti pas mus.“
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šiupinys

Eleonora Mikalajūnienė greit švęs 
93 metų sukaktį. Kaip greitai pra-
bėgo treji metai, kuomet jai buvo 
vos devyniasdešimt, kuomet pirmą 
kartą peržengiau jos namų slenkstį. 
Kuomet palengva susibičiuliavom 
ir ji apie savo ilgą gyvenimo papa-
sakojo. Pirmiausia pasakojo apie 
tą tolimą vaikystės pasaulį, apie 
Ežeraičių kaimą, vaikystėje patir-

Skautišku žingsniu 
šimtmečio link Raimondas GUOBis

Jinai - iš mano Tibetu praminto Anykščių miesto kampelio, iš 
vietelės, kur dviejų gretimų kiemų žmonės mažiau nei devynias-
dešimt metų negyvena. Pasakosiu apie moterį iš skautiškos, pa-
triotinės tarpukario mokyklos, išėjusią į rūstųjį sovietmetį, apie 
gyvenimą naujomis sąlygomis, apie prisitaikymą ar susitaikymą.

tą šeimos persikraustymą į įsigytą 
didesnį, bene 18 hektarų ūkį Da-
vainių vienkiemyje šalia Vidinksto 
ežero, šalia Pakalnių bažnytkaimio. 
Ji buvo vyriausia iš nemenko šešių 
seserų ir vieno brolio vaikų būrelio. 
Tuomet didysis pasaulis baigdavosi 
Pakalniuose - kur buvo bažnyčia, 
krautuvėlė ir grietinės nugriebimo 
punktas. O toliau buvo Utena, kur 

ir pasuko vyriausios dukters kelias, 
supratingiems tėvams sumanius ją 
leisti į aukštesnius mokslus.

Tėviškėje bręstanti katalikiška 
pasaulėjauta dar sustiprėjo įstojus 
į angelaičius, klausant paskaitėlių, 
mokantis dainuoti ir deklamuoti, 
žygiuojant procesijose, dalyvaujant 
didžiosiose tautinėse gegužinėse Pi-
liakalnyje. Utenos gimnazijoje grei-
tai įsijungė į skautų draugiją.

Kapelionas Lukošiūnas nepaprastai 
mėgo būti su jaunimu - ne tik žodžiu, 
pamokslėliais, pamokymais gelbėti, 
bet ir kartu keliauti, sportuoti. Tiesiog 
su sutana aistringai žaidė tinklinį ir 
kitus žaidimus, padainuodavo ne tik 
lietuviškų, bet ir vokiškų dainelių. 
Bene visi mokytojai buvo gebantys 
išmokyti, vardan žinojimo ir gero iš-
siauklėjimo besistengiantys. 

Skautybės pamokos - kasdien pa-
daryti nors vieną rimtą gerą darbą, 
visur ir visada pagelbėti žmogui, 
turėti su savimi visuomet ir adatą su 
siūlu, kad taip mergaitiškai galėtų ką 
prireikus susiūti. 

Stovykla Pažaislyje buvo tarptau-
tinė - dalyvavo ir būrelis šiaurietiškai 
santūrių Estijos skaučių. Skautiškas 
pasisveikinimas nepasimiršo: pakė-
lus ranką aukštyn su trimis ištiestais 
pirštais ištarti „Budėk“. Buvo laikas, 
kai skautų į bažnyčią su vėliavomis 
neįleisdavo. Nesutiko bažnytinė vy-
riausybė tuomet su prezidento Anta-
no Smetonos valdžia. O iškeltų į vir-
šų skauto pirštų trejybė reiškė Dievą, 
tėvynę, artimą, tačiau tėvynei skirtas 
pirštas buvo aukščiausias...  

Vokietmetį pakeitus naujajam so-
vietmečiui, viskas sumišo - naujojo 
pasaulio kūrėjai nenorėjo pripažinti 
vokiškai surašyto atestato, bet vis 
dėlto įstojo į Ukmergės mokytojų 
seminariją, greitai prasilavinusi vei-
kiai ėmė darbuotis mokytoja.

Pradinės mokyklėlės buvo tokios 

mielos, su keliolika vaikučių kaimo 
gryčiose, pilnose nuoširdumo ir po-
kariu patirto skausmo, išgyvenimų 
atšvaito. Aponkiškis prie Alantos, 
Skudutiškis, Pagrunda, Tirmūnai ne-
toli Vyžuonų, Nuolat piktais būriais 
slankiojo stribai, nuolat atskriedavo 
žinia - tuos areštavo, anuos išvežė, 
ten ar ten nukovė partizanų. Nebe-
norėjo būti kaime. Prašė švietimo 
skyriuje perkelti į miestą ar miestelį, 
kelis metus darbavosi Skiemonyse, 
o jau 1951 m. persikėlė į Anykščius.

Antroji vidurinė mokykla ir gali-
mybė dirbti lietuvių kalbos mokyto-
ja. Taip pat auklėtojos darbas, rūpes-
tinga bičiulystė su bręstančiais, tuoj 
į savarankišką gyvenimą žengsian-
čiais jaunuoliais. Smagu, kad Ele-
onoros auklėtiniu buvo ir tikra gar-
senybė, buvęs puikus krepšininkas, 
nūnai Seimo narys Sergejus Jovaiša. 
Taip pamėgusi krepšinį, kad gali vi-
sai profesionaliai matytas rungtynes 
įvertinti, kas buvo padaryta ne taip, 
kas kalčiausias dėl pralaimėjimo, 
kas lėmė laimėjimą pakomentuoti. 
Ir dabar nepraleidžia šio žaidimo 
transliacijų per televiziją ir serga už 
„Žalgirį“ bei Lietuvos rinktinę.

Ištekėjo būdama jau brandi mer-
gina už taip pat mokytojo Antano 
Mikalajūno, kilusio nuo Debeikių. 
Šis gerokai vyresnis, dar tarpukariu 
daugiau nei dešimtmetį įvairiose 
Rytų Aukštaitijos mokyklose moky-
tojavęs, kažkaip sugebėjo išvengti 
represijų, darbavosi vakarinės mo-
kyklos direktoriumi, buvo aktyvus 
visuomenininkas, mėgo žvejoti, 
meistrauti, skaityti, keliauti. Įdomu 
ir smagu buvę kartu gyventi. Vaikų 
nesusilaukė. Ir šypsosi, ir padūsauja 
jau senokai našlaujanti moteris.

Koks gi dabar gyvenimas? Įdo-
mus, juk seka ir politiką, ir laikraštį 
paskaito, ir kryžiažodžius sprendžia, 
ir turkiškus serialus pažiūri, ir, nors 
sunkiai kojos neša, pati viena pasiso-
dina, nuravi daržą, gėlynus, o rude-
niop savo išaugintomis daržovėmis 
mėgaujasi. 

Tikra atgaiva - nuolat užsukan-
čios bičiulės. Tad moteris be liūdesio 
skautišku žingsniu šimtmečio link 
keliauja...

Eleonora Mikalajūnienė, nors kartais ir tyliai padejuoja, bet 
gero ūpo nepraranda.

Autoriaus nuotr.

rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

sveikinu Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrių, parengusį tokį 
rajono mokyklų pertvarkos pla-
ną, pagal kurį nieko nepertvar-
kys. Ačiū ir rajono Tarybai, kuri 
balsuodama šiam planui pritars. 
(Abu sakiniai be ironijos. Tikrai 
valdžia, valdininkais ir politi-
kais džiaugiuosi).

Remiantis logika, nykstant 
lietuvai, vertėtų išskirti pro-
blemines teritorijas ir nutraukti 
į jas bet kokias investicijas. 
Uždaryti ligonines ir mokyklas 
bei išardyti vandentiekį. Palikti 
tik kanalizaciją (dėl viso pikto) 
ir elektros tinklus (kad galėtume 
nepirkti elektros iš Astravo Ae).  
Pavyzdžiui, arabai turi kiek 
daugiau pinigų negu mes, jie 
jūroje daro salas, o sausumoje 

jūras, tačiau paskui beduinus su 
civilizacija neseka. O juk galėtų. 
Beduinas į dykumą – ir UAB 
„Dubajaus komunalininkas“ 
iš paskos su elektros laidais ir 
vandentiekiu...   

es paramos lėšų lietuvoje 
naudojimas dažnai primena 
kanalizacijos tiesimą sacharoje. 
kol darbai atliekami, beduinas 
jau būna persikraustęs į kitą 
vietą. lietuvoje futbolo stadio-
ną pastatyti lengviau nei rasti 
22 asmenis, mo-
kančius žaisti 
futbolą. nors 
nacionalinio 
stadiono pa-
vyzdys byloja, 
kad objektą, 
kuris būtinai 
reikalingas, su-
gebama įšaldyti 
dešimtmečiams. 
Tačiau tai tik maloni išimtis...

Visos rajono valdžios šau-
kė (dabartinė taip pat) apie 
atgimstančius Anykščius. Merų 
- nuo sauliaus nefo iki  kęstu-
čio Tubio - pasisakymus apie 
ketinančius klestėti Anykščius, 
chronologiškai sudėjus vieną 
šalia kito ir pateikus marsiečiui 
ar kitam nepartiniam, konteksto 
nežinančiam asmeniui, tas galė-
tų mūsų miestą vizualizuoti kaip 
las Vegaso ir Maljorkos hibridą 
ir dar padauginti iš trijų. na, 

bet realybė visai kitokia. nebent 
Anykščių atgimimą sieti su 
reinkarnacija. nebent į Dangų 
ar į Airiją (kas iš esmės reiškia 
tą patį) iškeliavę anykštėnai, 
vykstant miesto atgimimui, rein-
karnuojasi į turistus, o tie, kas 
pakliuvo į Pragarą, atgims me-
dinės pilies rąstais bei dirbtine 
stadiono žole. Deja, ne tik pilies 
rąstai, bet ir turistai į mūsų mo-
kyklas neina. nei renovacija, nei 
reklaminės akcijos nepadės... 

net Piterio 
žydų orkestrą 
pastačius 
prie Debeikių 
pagrindinės, 
mokinių 
skaičius joje 
neišaugs.

Sukasi 
uždaras 
ratas. klasių 

komplektų skaičiaus mažinimu, 
ūkvedžių ir valytojų etatų „trum-
pinimu“ naikinamos darbo 
vietos – kiekvienais metais vien 
iš švietimo sistemos išspiriama 
10 – 20 žmonių. Praradę darbą 
asmenys dingsta iš Anykščių 
išsiveždami ne tik savo vaikus, 
bet ir savo bei vaikų dantis ir 
kepenis. Todėl ir gydytojams 
mažėja darbo. Todėl ir tie su 
savo vaikais, dantimis ir kepeni-
mis išvažiuoja. Tiesa, sveikatos 
apsaugos struktūrą Anykščių 

rajone kol kas sėkmingai gelbėja 
pensininkai... 

išsaugodami mažas kaimo 
mokyklas Anykščiai pabandys 
išsaugoti nors kelis rajono 
miestelius. Pragmatiškai žiūrint, 
kuriems galams to reikia? Man, 
gyvenančiam prie svėdasų, visai 
nesvarbu, kokie bus Debeikiai, 
jau nekalbant apie Raguvėlę. Bet 
debeikiečiui Debeikiai svar-
būs. Po to, kai neliks mokyklos, 
per kelis metus linksmiausia 
miestelio pramoga taps pro jį 
nesustodamas pravažiuojantis 
autobusas... Ko jam ten stoti...  
Paskutinis vaikštantis miestelio 
gyventojas, kuris yra ir seniūnas 
(nes seniūnu negali būti nevaikš-
tantis), juk turi valdišką automo-
bilį, o visiems kitiems duonos ir 
citramono atneša tris seniūnijas 
aptarnaujanti socialinė darbuo-
toja. Žiemą nevaikštančių senelių 
dažnai lankyti nereikia – duona 
ilgai nepelija, o jei kuris miręs 
bus rastas ne po dienos, bet po 
savaitės, pragmatiškai žiūrint 
– jokio skirtumo... nabašninkas 
žiemą ilgai atrodo kaip naujas.

nors ir netikite, kad nesityčio-
ju, bet dar kartą dėkoju tiems, 
kas rengė mokyklų pertvarkos 
planą. iš esmės jūs to plano ne-
parengėt, nes nieko nesiruošiate 
pertvarkyti. Už tai jums ir ačiū.  

P.s. kad tik nereorganizuotų 
Švietimo skyriaus už neveiklumą.      

...žiemą nevaikštančių se-
nelių dažnai lankyti nerei-
kia – duona ilgai nepelija, o 
jei kuris miręs bus rastas ne 
po dienos, bet po savaitės, 
pragmatiškai žiūrint – jokio 
skirtumo... Nabašninkas...

Maironiui. Birželio 19 d. (se-
kmadienį) 17 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) teatrinė 
impresija ,,Ant aukuro širdį ne-
šiau”, skirta poetui, prelatui Jonui 
Mačiuliui – Maironiui. Dalyvauja 
aktoriai Virginija Kochanskytė 
ir Petras Venslovas, daininin-
kė Rita Preikšaitė, pianistė Rūta 
Blaškytė. Programoje – Maironio 
eilėraščiai, ištraukos iš laiškų ir 
pamokslų, S.Gedos sonetai “Mai-
ronio mirtis”, M.K.Čiurlionio, 
A.Kačanausko ir J.Naujalio vo-
kaliniai ir fortepijoniniai kūriniai. 
Renginys nemokamas.

Baigiasi. Iki birželio 20-osios 
dokumentus gali pateikti preten-
dentai į Anykščių turizmo infor-
macijos centro vadovus. Tad pir-
madienis – paskutinė diena. 

Pakuotės. Anykščių rajone su-
rinkta 470 000 vienkartinių pa-
kuočių. Beveik pusė milijono grą-
žintų vienkartinių pakuočių arba 
18 pakuočių žmogui - tokie rezul-
tatai per keturis mėnesius Anykš-
čių rajone pasiekti su vienkartinių 
gėrimų pakuočių užstato sistema. 

Mokesčiai. Utenos apskrities 
valstybinė mokesčių informuo-
ja, kad jau sulaukė 12 pranešimų 
iš Anykščių rajono gyventojų, 
kuriais gyventojai informavo 
mokesčių administratorių apie 
grynaisiais gautas paskolas ir 
dovanas, kurios neprivalėjo būti 
deklaruojamos, o sandoriai nepa-
tvirtinti notaro, ir kurios buvo ar 
bus panaudotos brangiam turtui 
įsigyti.

Kelionė. Savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Rasalas šį savaitgalį  išvy-
ko į Latviją, kur lankys Tervetės 
gamtos parke ir pasidalins patirti-
mi dėl medinės pilies įveiklinimo 
rengiant bendrą paraišką pagal 
Latvijos – Lietuvos bendradarbia-
vimo per sieną programą.

Gaisras. Ketvirtadienį Kavars-
ko seniūnijos Kavarsko viensė-
dyje, Tvenkinio gatvėje, degė su 
lauko virtuve sujungtas garažas. 
Gaisro metu išdegė vidus, nudegė 
stogas. Išgelbėti du pastatai - gy-
venamasis namas ir ūkinis pasta-
tas.

Kinas. Vienoje garsiausių pa-
saulio kino organizacijų – Prancū-
zų sinematekoje (La cinémathèque 
française) Paryžiuje praėjusią 
savaitę pristatytas Anykščių jau-
nimo sukurtas trumpametražis fil-
mas „Tiltas“. Prancūzų sinemate-
ka 2015-aisiais metais pirmą kartą 
prie projekto pakvietė prisijungti 
ir Lietuvą. Projekto dalyve iš Lie-
tuvos tapo ilgametę kino klubo 
patirtį turinti Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazija.

Portretas. 

Iš nuotraukos 
„Anykštos“ redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėme-
liais 

kaina – 15 eurų
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Žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ gaus prenumerato-
riai, 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

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos 

išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 2016 m. antrajam pusmečiui 

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“
4.00 6.00

- Kas jums yra laimė?
- Laimė jaustis sveikai, pail-

sėjusiai, laimė, kai susėdi vaka-
rieniauti su šeima, laimė matyti 
augančius ir tobulėjančius vaikus 
bei besirūpinantį ir mylintį vyrą, 
laimė, kai nusišypso ir padėkoja 
svetimi, laimė sutikti gerus žmo-
nes, laimė, kad turi rankas, kojas 
ir vis dar aktyviai veikiančias 
smegenis, laimė, kad gali patarti 
ir padėti kitiems. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Mano baimė, tai jausti, kaip 

greitai praeina diena, metai ir 
greitai sensti. Bet didžiausia bai-
mė - prarasti laimę. 

- Jūsų charakterio bruožas, 

Didžiausia direktorės baimė – 
prarasti laimės jausmą Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Iš atskirų detalių sudėliojus VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorės So-
natos VERŠELIENĖS idealų gyvenimą, jis atrodytų taip: nuosavi 
namai Rygos senamiestyje, į kuriuos vakarais sugrįžta ir vaka-
rienės susėda patys brangiausi žmonės, dar mėgstamas darbas ir 
galbūt pačios išgaunami gitaros garsai... Tokiu gyvenimu pašne-
kovė džiaugiasi ir šiandien, tik ne Rygos senamiestyje, o mažame 
Svėdasų miestelyje.

kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Pagal horoskopą aš esu Svars-
tyklės, todėl svarstymas ir dve-
jojimas kartais man labai trukdo 
gyvenime. Tačiau padarius vie-
nokį ar kitokį sprendimą, kuris 
dažniausiai būna geras, jaučiuosi 
gerai. 

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Mane labiausiai erzina vei-
dmainystė, melas, nenatūralumas. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Toks žmogus yra mano vyras 

Dalius, kurį pažįstu jau 23 me-
tus. Iš jo galima mokytis ir nuolat 
semtis kantrybės, pagarbos kitam, 

tolerancijos, valios, darbštumo ir 
visko, ko reikia tikram vyrui.  

- Didžiausias iššūkis?
- Šiuo metu didžiausias iššūkis 

man būtų išmokti važiuoti moto-
ciklu.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Daugiausiai galvoju, kad nie-
ko nepamirščiau, nesuklysčiau ir 
viską padaryčiau gerai. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Mano labiausiai vertinama 
dorybė, tai - sąžiningumas, tiesos 
sakymas sau. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Šiaip meluoti man sunkiai 
sekasi, nes pradedu juoktis arba 
raudonuoti, bet, kai reikia kažką 
išsukti iš situacijos, tenka, ypač 
dirbant paslaugų srityje...

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Neturiu priekaištų savo išvaiz-
dai, esu, kokia esu, ką turiu, tuo ir 
džiaugiuosi. 

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Jeigu pajaučiu, kad man su 

žmogumi bendrauti negera, tada 
vengiu bet kokio kontakto, užblo-
kuoju jį mintyse ir veiksmuose, 
tad neleidžiu sau prieiti tos ribos, 
kad pradėčiau kažką niekinti. 

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Su vyru turi jaustis saugiai, ne 
tik fiziškai, bet ir psichologiškai, 
todėl saugumas yra pagrindinė sa-
vybė, kurią turėdamas vyras gali 
neprarasti savo moters. 

- Labiausiai vertinama mo-
ters savybė?

- Moteris turi savyje išlaikyti 
vidinį moteriškumą, nepamiršti 
rūpintis savimi. Kokia bebūtų gy-
venime situacija, ji turi atrodyti 
moteriškai. 

- Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- Yra, kaip yra. Viskas bus ge-
rai. Gyvenimas geras ir vis gerėja, 

nes taip ir yra. 
- Ką gyvenime labiausiai my-

lite?
- Labiausiai myliu gyvenimą, 

smagu, kad sugebame jį tokį su-
sikurti. Bet, jei dar rimčiau, tai la-
biausiai myliu savo vyrą, vaikus, 
mamą, brolius ir, žinoma, save. 

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Aš ir šiuo metu esu pati lai-
mingiausia, negaliu sakyti, kad 
buvau. Bet, kai ateina vakaras ir 
turi kur ir pas ką sugrįžti iš darbo, 
laimė pasidaro dar didesnė. 

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Norėčiau mokėti groti gitara. 
- Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų?

- Norėčiau būti griežtesnė ir rei-
klesnė sau. 

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Užlipti į Eifelio bokštą ir per-
skristi Atlanto vandenyną. Na, o 
jei rimtai, tai turbūt pasiekimas ir 
siekis yra išsaugoti šeimą, artumą, 
bendravimą, tarpusavio ryšį ir pa-
garbą. 

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

- Moterimi.
- Vieta, kur labiausiai norėtu-

mėt gyventi?
- Rygos senamiestis. 
- Brangiausias turtas?
- Savi namai.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Siūti ir lyginti.
- Jūsų svajonių profesija?
- Gydytoja – ginekologė.
- Geriausia jūsų būdo savy-

bė?
- Galvoju, kad turbūt svetingu-

mas. 
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Vertinu nuoširdų bendravimą. 

Beje, linkėjimai mano klasiokėms 

ir draugams!
- Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai?
- Man patinka įvairaus žanro 

rašytojai, kartais Juozas Erlickas, 
atsipalaidavimui - Markas Twain, 
Edmundas Malūkas, Vytautas Ra-
čickas, Karlas Marksas, Maironis, 
Justinas Marcinkevičius ir kiti. 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Robinas Hudas.
 - Istorinė asmenybė, kuri 

jums imponuoja?
- Žana d’Ark.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Taip, teko, tai Svėdasų mieste-
lio mokytojas, mūsų šeimos drau-
gas, šeimoje vadinamas tiesiog 
seneliu, Jonas Šimkevičius, taip 
pat visa nuostabi Šimkevičių šei-
ma, trys dukros ir nuostabūs žen-
tai Valentinas ir Jaras. Jie mūsų 
šeimą išmokė nepasiduoti, būti 
tokiais, kokie esame, siekti savų 
tikslų. Senelis sakydavo: „Reikia 
judėti, krutėti ir būti sveikais“, 
tuo dažnai ir vadovaujamės. Ačiū 
jiems už šias pamokas.

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Man labai gražus mano vardas, 
žinoma, vaikų vardai Samanta ir 
Domas, todėl juos ir suteikėme, ir 
šiaip visi iš S arba D raidės. Da-
lius, Deividas, Dovydas, jie man 
labai didingi. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Labiausiai nemėgstu vėluojan-
čių ir vėluoti. 

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Labiausiai apgailestauju dėl 
to, kad per mažai laiko ir dėmesio 
skyriau vaikams jų vaikystės am-
žiuje, per mažai laiko skiriu ma-
mai ir šiaip brangiems žmonėms, 
su kurias gera bendrauti ir būti. 
Tiesiog paroje mažai laiko...

- Kaip norėtumėt numirti?
- Man labai patinka posakis: kai 

aš gimiau, verkiau, pasaulis juo-
kės iš manęs, todėl noriu numirti 
besijuokdama, o pasaulis verktų 
manęs. 

- Jūsų gyvenimo moto?
- Nieko nėra neįmanomo. Vis-

kas bus gerai... (šypsosi)

VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė savo gyvenimo 
herojų sutiko Svėdasuose – mokytojas Jonas Šimkevičius tapo 
ne tik šeimos draugu, bet ir dalijosi gyvenimiška išmintimi.

jono jUneViČiAUs  nuotr.
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šiupinys

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

 - Į leidybos verslą kibote 1992–
aisiais. Kadangi Lietuvos rin-
ka pasirodė per maža, leidyklą 
įsteigėte Kijeve. Anksčiau esate 
pasakojęs, kad pirmieji treji me-
tai  Ukrainoje buvo “juodi” ir 
sunkūs, tačiau apie 15 proc. pa-
sitikėjimo lėmė vien tai, kad esi 
lietuvis. Ukrainos ir Lietuvos is-
torijos šaknys turi daug bendro. 
Galbūt tai padėjo tapti viena iš 
dešimties Ukrainoje pastebi-
miausių leidyklų, o Jūsų išleis-
tos reprezentacinės knygos buvo 
pripažintos geriausiomis Ukrai-
noje, perleistos Lietuvoje. Kaip 
verslas sekasi dabar, Ukrainai 
ypač sudėtingu karo su Rusija 
metu?

- Su Ukraina Lietuvą jungia ben-
dri istorijos vingiai, asmenybės, 
laisvės ir orientacijos į Europos 
kultūrą siekiai. Kaip istorikui, man  
buvo labai įdomus totorius sumu-
šęs karvedys, Lietuvos didysis 
etmonas, Volynės maršalka, Lucko 
seniūnas Konstantinas Ostrogiškis 
ir jo giminė. Įgyvendinau vieną 
iš sau užsibrėžtų tikslų ir pernai 1 
500 egzempliorių tiražu išleidome 
solidų istoriniais dokumentais ir 
nuotraukomis iliustruotą albumą 
„Kunigaikščiai Ostrogiškiai“. Per-
nai jis Ukrainoje pripažintas „Metų 
knyga“. Leidžiame turistinius va-
dovus, atvirukus lenkų, rusų, vo-
kiečių ir kitomis kalbomis, tačiau 
šiuo metu leidybos apimtys suma-
žėjo. Tam turi įtakos ir Ukrainos 
Aukščiausiosios Rados priimtas 
dekomunizacijos įstatymas. Atsi-
sakoma visko, kas simbolizuoja 
sovietmetį, permąstomos vertybės, 
griaunami sovietinių stabų pamin-
klai, masiškai keičiami jų vardais 
pavadintų gatvių, miestelių pava-
dinimai, sugrįžta tikrųjų Ukrainos 
didvyrių, patriotų, tremtinių var-

Sėkmės garantas Ukrainoje -  
būti lietuviu

dai. Per mėnesį Kijeve apie 40 - 50 
gatvių pakeičia pavadinimus, ir tai, 
savaime suprantama, įneša sumaiš-
ties. Turime pristabdyti atlasų leidi-
mą, kol vyksta.šis procesas. Visada 
maniau, kad miesto pavadinimas 
Dnepropetrovskas susijęs su Dnie-
pro upe, tačiau, pasirodo, miestas 
taip pavadintas vieno iš sovietinių 
generolų, vaduotojų iš fašizmo, 
garbei. Nuo šiol miestas vadinsis 
„Dnipro“. Panašus procesas Lietu-
voje vyko prieš du dešimtmečius. 
Ukrainoje jis labai skausmingas 
pensinio amžiaus sulaukusiems 
žmonėms. Man kažkaip prisiminė 
pokaris Lietuvoje. Trėmimai, šau-
dymai, tačiau juk per kelis metus 
žmonės prisitaikė ir tai išgyveno 
kaip kasdienybę. Panašiai ir mes 
Kijeve. Daug dirbam su Ukrainos 
radijo ir televizijos komitetu, kuris 
panašiai kaip Lietuvos kultūros ta-
ryba skirsto projektines lėšas, da-
lyvaujame dviejose programose, 
užtikrinančiose, kad mūsų išleistos 
knygos bus nupirktos bibliote-
koms, turime rėmėjų verslininkų, 
kurie su jų įmonių logotipais iš-
leistas knygas naudoja dovanoms. 
Žodžiu, dirbame, ieškome naujų, 
sakyčiau, kartais iškreiptų formų. 
Popieriaus ir kitų spaudos me-
džiagų tiekėjai, spaustuvininkai ir 
leidėjai sėdime vienoje valtyje ir, 
jeigu kuri grandis stringa, blogai ir 
kitiems. Ukrainoje šiuo verslu už-
siimantiems labai trūksta apyvarti-
nių lėšų, o skolintis pražūtinga, nes 
metinės palūkanos siekia 30 -  40 
procentų. Už viską reikia mokėti į 
priekį, nėra jokių mokėjimo atidė-
jimų, kaip Lietuvoje.  Gerai pažįs-
tu kraštietį „Petro ofseto“ leidyklos 
įkūrėją ir savininką Petrą Kalibatą. 
Žinau, kad ir jam nelengva išsilai-
kyti rinkoje, kai viskas pabrango ir, 
ne paslaptis, kas kainavo litais, da-
bar tiek pat - eurais. Tačiau žinau, 

kad čia su atsiskaitymais daug li-
beraliau, galimi  mokėjimų atidėji-
mai. Beje, jam pavyko užsiauginti 
verslią anūkę, jis turi kam perleisti 
verslą. Kartais susitinkame, pasi-
kalbame. 

- Anykštėnai jus žino ir kaip 
istorinės atminties įamžinimo 
mecenatą. Bene prieš dešimtmetį 
į gimtąjį Pienagalį sugrįždamas 
atostogų sutvarkėte ir talentingų 
medžio drožėjų koplytstulpiais 
pažymėjote Pienagalio, Kiauša-
galio, Karčių, Bareišių kaimų 
kapines, vyskupo P. A. Baltakio 
ir 1920–ųjų lapkritį žuvusių Troš-
kūnų šaulių gimtines. Paminklais 
pažymėta trasa Bareišiai – Kar-
čiai – Kiaušagalis – Pienagalys – 
Latavėnai keliauja gimtinę giliau 
pažinti norintys poilsiautojai ir 
turistai. Ar šis darbas jau užbaig-
tas, ar jį tęsite? 

- Be abejonės, darbai bus tę-
siami. Pusiaukelėje iš Anykščių į 
Troškūnus yra posūkis į Palatavio 
piliakalnį. Vos nuo plento atsisukęs 
kelias šakojasi į du keliukus, kurių 
vienas veda prie Palatavio piliakal-
nio, kitas -  į Andrioniškį. Šių kelių 
išsišakojimą reikia pažymėti me-
nišku ir prasmę turinčiu koplyts-
tulpiu. Šių keliukų išsiskyrimas 
ne taip jau ir pastebimas, nors turi 
ir istorinę prasmę. Istorikai įrodė, 
kad Palatavys priklausė Lietuvos 
valdovui karaliui Mindaugui. Val-
dovai turėjo ne vieną pilį ar dvarą 
ir keliaudavo iš vieno į kitą. Mat 
buvo nuostata, kad kur yra valdo-
vas, ta vieta ir yra Lietuvos sos-
tinė. Tokia vieta prašyte prašosi 
pažymėjimo, skatinančio domėtis 
istorija, ugdančio patriotiškumą. 
Sumanymų yra ir daugiau. 

- Esate pastebėjęs, kad Anykš-
čiai turi perspektyvą ir įvardija-
te ją kaip turizmo vystymą. Tad 
kokie Jūsų, kaip Anykščių kraš-

to garbės ambasadoriaus, arti-
miausi darbai?

- Užduotis ir darbus Prezidentės 
deleguojamiems ambasadoriams 
formuoja Užsienio reikalų minis-
terija, tad aš irgi saviveikla neuž-
siimsiu (juokiasi). Prieš pradėda-
mas veikt, noriu išgirsti anykštėnų 
verslininkų,  šviesuomenės atstovų 
nuomonę, pasitarti. Juolab kad artė-
ja Pasaulio anykštėnų suvažiavimas 
ir bus gera proga bendrauti ne tik su 
gyvenančiais Anykščiuose, tačiau 
ir po Lietuvą, pasaulį pasklidusiais 
įtakingais anykštėnais. Į mane jau 
kreipėsi vargonų festivalio Anykš-
čiuose organizatoriai, kad padėčiau 
į šį festivalį pritraukti ukrainiečius. 
Beje, gerai pažįstu ir bendrauju su 
Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje  
Mariumi Janukoniu, manau, dabar 
bendrų tikslų turėsime daugiau. Aš 
manau, kad Anykščiai pasirinko 
teisingą ekonominio vystymosi mo-
delį, orientuotą į poilsį ir turizmą. 
Ukrainoje iš turizmo gyvena šalia 
Karpatų kalnų esantis Lvovas. Ten 
daug turistų ir poilsiautojų apgyven-
dinami privačiame sektoriuje, dau-
giabučiuose. Atvykėliai gali rinktis 
pagal savo kišenę – nuo prabangių 
apartamentų iki lovos nakvynei su 
stikline arbatos. Anykščiuose daug 
laisvo gyvenamojo ploto ir iš to 
anykštėnai galėtų neblogai uždirbti. 
Minčių yra, tačiau, kaip sakiau, tar-
simės ir dirbsime kartu.

- Ar nestrateguojate verslo su-
grąžinti į Lietuvą, ar neplanuo-
jate sugrįžti gyventi į gimtinę? 

- Smagu suvokti, kad gyvename 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės žemėse. Užsiiminėjame LDK 
istorinio paveldo puoselėjimu ir 
sklaida. Lietuvoje turime daug par-
tnerių ir dar daugiau draugų. 

Svajonė sugrįžti į gimtinę visada 
išlieka. Tikime, kad ir ši svajonė 
išsipildys. 

Virginijus Strolia

1961 11 12 -  gimė Pienagalio kaime, žemdirbių Jono ir Vlados 
Strolių šeimoje.

1969 – 1977 – mokėsi Andrioniškio aštuonmetėje mokykloje, 1980 
m. baigė Anykščių  2–ąją vidurinę mokyklą. (Dabar - Antano Vienuo-
lio progimnazija). 

1980 – 1985 – studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo 
hidrotechnikos inžinieriaus specialybę.

1990 m. – Vilniaus universitete Istorijos fakultete neakivaizdžiai 
įgijo istoriko išsilavinimą, nuo 1988 m. aktyviai reiškėsi Sąjūdžio vei-
kloje. 

1992 m. – ėmėsi leidybos verslo. Su partneriais įkūrė leidybos įmo-
nę „Baltijos aras“. Leido atvirukus su Lietuvos vaizdais, kalendorius. 
1995 m. V. Strolia atidarė šios įmonės filialus Minske ir Maskvoje, 
1996 m. – Kijeve, kuriam vadovauti ėmėsi pats. 

1997 m.  – „Baltijos aro“ filialą Kijeve partvarkė į uždarąją akcinę 
bendrovę leidyklą „Baltia Druk ltd. Nuo1997 m. iki šiol V. Strolia 
yra į didžiausių Ukrainos leidyklų dešimtuką patenkančios leidyklos 
bendrasavininkis, vyriausiasis redaktorius ir komercijos direktorius. 
Leidykla specializuojasi leisti reprezentacines knygas, meninius ir tu-
ristinius atvirukus, turistinius vadovus. 

2008 m. – V. Strolios vadovaujama įmonė apdovanota Ukrainos 
vyriausybės padėka už šalies tarptautinio autoriteto stiprinimą, jo ini-
ciatyva išleista istorinė studija - albumas „Ukraina: Lietuvos epocha“ 
ukrainiečių ir lietuvių kalbomis. Knyga pripažinta geriausia istorinio 
pobūdžio bei gražiausia metų knyga Ukrainoje. 

2012 m. – V. Strolia už Lietuvos ir Ukrainos istorinių ryšių puoselė-
jimą apdovanotas Lietuvos respublikos Užsienių reikalų ministerijos 
garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. 

2016 m. – nuo balandžio mėn. V. Strolia yra Anykščių krašto Gar-
bės ambasadorius Ukrainoje - pirmasis anykštėnas, paskirtas į tokias 
pareigas. 

V. Strolia vedęs. Žmona Rūta Malikėnaitė yra verslininkė, vadovė. 

Virginijaus Strolios rūpesčiu sutvarkytos ir koplytstulpiais įam-
žintos Bareišių (dešinėje) ir Karčių kaimelių senosios kapinės. 

Autoriaus nuotr. 

Padėjėjai. Seimas ypatingos 
skubos tvarka priėmė Vietos sa-
vivaldos įstatymo pataisas dėl vi-
suomeninių padėjėjų savivaldoje.
Nustatyta, kad juos galės turėti 
meras ir rajono Tarybos nariai. 
Įstatymo pakeitimus inicijavo 
Seimo narys Sergejus Jovaiša.

Stilius. Anykščių Žiburio ga-
tvės remontą atlikusi AB „Pane-
vėžio keliai“ skelbia, kad nestan-
dartinės rausvos spalvos dviračių 
takas numatytas ir Vilniaus ga-
tvės rekonstrukcijos projekte.

Egzotika. Meras Kęstutis Tubis 
vieši Kinijoje, o Seimo narys „dar-
bietis“ Ričardas Sargūnas gegužės 
pabaigoje buvo išvykęs į Tanžerą, 
Maroko Karalystėje. Į egzotiškas 
šalis politikai vyko ne poilsiauti, 
o darbiniais reikalais. R. Sargūnas 
Maroke dalyvavo Europos Sąjun-
gos ir Viduržemio jūros valstybių 
Parlamentinės Asamblėjos sesi-
joje, K.Tubis į Kiniją vyko kaip 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
delegacijos narys.

Architektūra. Lietuvos ar-
chitektų sąjunga praneša, kad 
rugpjūčio mėnesį rašytojo Vy-
tauto V. Landsbergio sodyboje 
Anykščių apylinkėse vyks mis-
tinės architektūros dirbtuvės. Į 
renginį atvyksta trys architektai 
iš Norvegijos, Suomijos bei Es-
tijos. Svečiai savaitę laiko kartu 
su dalyviais konstruos nedidelius 
statinius, pavadintus žmonių in-
kilais. Statiniai liks rašytojo glo-
bai ir tarnaus kaip meditacinės 
pastogės viduryje miškų.

Smurtas. Antradienį, apie 18 
val. 50 min., Anykščiuose, A. 
Vienuolio gatvėje, viešoje vieto-
je, neblaivus (2,02 prom.) 30-me-
tis vyras panaudojo fizinį smurtą 
prieš 21-erių jaunuolį. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Sambūris. Liepos pradžioje 
Skiemonyse vyks Anykščių ra-
jono bendruomenių sambūris. 
Šiemet šį sambūrį už 1980 eurų 
už rajono biudžeto pinigus or-
ganizuos Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų kaimo ben-
druomenė. Rajono bendruomenių 
sambūryje skambės bendruome-
nių meninė programa, vyks foto-
grafijų paroda „Savi tarp savų“, 
degustacinė kulinarinio paveldo 
paroda, sportinės rungtys, protų 
varžytuvės.

Eitynės. Žinomus visuomenės 
veikėjus vienijantis „Vilniaus 
forumas“ inicijavo piliečių krei-
pimąsi į visuomenę ir valdžią dėl 
Vilniuje vyksiančių „Baltic Pride 
2016“ eitynių uždraudimo. Tarp 
pasirašiusiųjų asmenų – akade-
mikas, Anykščių rajono Garbės 
pilietis, Pasaulio anykštėnų ben-
drijos pirmininkas Antanas Tyla.

Reitingavimas. Savaitgalį 
Tėvynės Sąjunga rengia būsimų 
kandidatų į Seimą daugiamanda-
tėje apygardoje vidinį reitinga-
vimą. Konservatorių kandidatų 
sąraše bus du anykštėnai: Seimo 
narys Sergejus Jovaiša ir viceme-
ras Sigutis Obelevičius.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
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 Delfinai ir žvaigždės.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Deividas Atenboras ir 
milžinas dinozauras. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2 (subti-
truota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Klausimėlis.lt.  
16.00 Žinios.  
16.15 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
17.45 Bėdų turgus.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. A grupė. Šveicarija 
- Prancūzija.  
24.00 Prerijų karštligė S.  
1.20 Pasaulio dokumentika.  
3.10 Puaro. N-7.  
4.50 Savaitė.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 

Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Kaip liūtukas ir vėžlys dainą 
dainavo. 
9.45 Ožiukas, kuris skaičiavo iki 
dešimties. 
10.00 “Na, palauk!”. 
10.10 “KINO PUSRYČIAI 
Heraklis”. N-7.  
11.55 “Heraklis”. N-7.  
13.45 Pričiupom!. N-7.  
14.15 Lemiamas įvartis. N-7.  
16.20 Dievo šarvai. Operacija 
“Kondoras”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto.  
20.35 “Karas ir taika”. N-7.  
22.00 Vyrai juodais drabužiais 
3. N-7.  
0.05 Malibu pakrantės rykliai. 
N14.  
1.50 Mėnesio darbuotojas. N14. 

 
6.25 Kung Fu Panda.N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai. 
N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai  
N-7. 
9.00 Kung Fu Panda. 
9.30 Statybų TV.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Šaunuolis Džokas.  
12.55 Beprotiškai įsimylėję. 
Miuziklas.  
14.20 Pasivyti bangą. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Laisvė Joninėms. Lietuva, 
šventinis koncertas, 2016.  
21.30 Jūrų pėstininkas 2. N-14.  
23.20 Širšių lizdas. N-14.  

1.15 Melas vardan tiesos. N-7. 

 
7.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Lietuvoje (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. 
Gyvūnų planeta”.  
13.30 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas.  
16.00 Išgyvenk, jei gali.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.05 “44-as skyrius”. N-7.  
19.10 “Beverli Hilso nindzė”. N-7.  
21.00 “PREMJERA Kultas”. N14.  
22.50 “Moterys”. N14.  
1.00 “Bazė”. N14.  
2.40 “Slenkstis”. N14.  
4.15 “Beverli Hilso nindzė”. N-7.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7. 

 
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 nauja-
gimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”. N-7.  
16.55 Nemarus kinas. “Už įstaty-
mo ribų”. N-7.  

19.00 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nusikaltimo vieta. Komisarė 
Lindholm. Žaidimas namuose”. 
N-7.  
22.50 “Liono gauja”. N14.  
0.55 “Magai”.  
1.55 “Laiko gijos”. N-7.  
3.15 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
4.00 “Monstrų karai”.  
4.45 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
5.10 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
5.35 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Rasos lašeliai 2015.  
10.00 LVSO 25-ojo gimtadienio 
koncertas. (kart.). 
10.50 Šventadienio mintys. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus.  
12.15 ORA ET LABORA.  
12.45 Europos futbolo čem-
pionatas. F grupė. Portugalija 
- Austrija.  
14.45 Legendos.  
15.30 Karinės paslaptys.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.40 Premjera. Paskutinis 
užrašas. 
17.30 Prisiminkime.  
17.45 Žinios.  
18.00 Režisieriaus Jono Jurašo 
80-mečiui. Jonas Jurašas. 
Nebaigti klavyrai.  
18.40 Dainininkės Reginos 
Maciūtės jubiliejui.  

19.10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.00 Aš - laidos vedėjas.  
21.10 Panorama.  
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. A grupė. Rumunija 
- Albanija.  
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Džiazo muzikos vakaras.  
1.15 LRT OPUS ORE. Grupės 
“Soul Moustache” koncertas. 
2.15 Euromaxx. DW kultūros ir 
gyvenimo būdo žurnalas.  
2.45 Muzika gyvai.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.25 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 “Penktoji pavara”. 
8.20 KK2 (k). N-7. 
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Raudona linija. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šventasis Rusijos karas. 
23.30 Nuo.. Iki. (k).  
0.20 “Penktoji pavara”. 
1.10 Ne vienas kelyje (k).  
1.40 Autopilotas (k).  
2.05 KK2 (k). N-7.

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. 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! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Europos 
prizo lenktynės.  
21.35 TV3 žinios.  
22.35 Nakties TOP.Vasara. 
N-14. 
23.05 Nakties TOP.Vasara+. S. 
23.35 Nuo sutemų iki aušros 
3.Budelio dukra. N-14. 
1.20 Penkiakovė. N-14.

  
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 “Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”.   
12.15 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
13.20 “Tigrų sala”. 
13.50 “Mama detektyvė”. 
15.00 Žinios. 
15.25 “80-ieji” N-7.  
17.00 Žinios.  
17.30 “Pėdsakas”. N-7. 
19.30 “Kaip gyvena krokodilai”. 
N-7. 
20.30 “Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Premjera. “Bilietų kasa”. 
N-7. 
0.35 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
2.25 “24/7”.  
3.10 Vantos lapas. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akademija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
3. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.05 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čempiona-
tas. B grupė. Slovakija - Anglija.  
24.00 Mamona, arba Pinigų galia. 
N-14.  
1.05 Muškietininkai 3. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
4.05 Gyvenimas.  
5.05 Rojus Lietuvoj.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 “Vyrai juodais drabužiais 
3”. N-7.  
11.50 “Pelėdų karalystės sargai”. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Bus visko. N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Įkaitas”. N14.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Visa menanti”. N-7.  
2.05 “Alkatrazas”. N-7.  

 
6.25 Kung Fu Panda. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kerštas. N-7.  
10.50 Ledynmetis 2. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Keitė ir Leopoldas. N-7.  
0.55 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.50 Kerštas. N-7.  

6.00 Slaptosios draugijos. 
Konspiratorių kaukės (k). 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
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 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Pagrobimas. N14.  
23.20 Moterys. N14.  
1.30 “Kultas”. N14.  
3.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
4.25 Farai (k). N14.  
4.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.30 Pričiupom! (k). N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.40 “Džiumandži”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.35 “Afigiena mokytoja”. N-7.  
10.00 “Akloji”.
 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 VII. 
Mergelė Grožybėje. N14.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Karadajus”.
1.45 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.30 “Akloji”.  
2.55 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.5”Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempi-
onatas. A grupė. Šveicarija - 
Prancūzija. (kart.). 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Simnas. 
1 d.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.20 Kultūra. Kazimieras 
Šimonis. 
17.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Septynios Kauno dienos. 
19.30 Anapus čia ir dabar.  
20.25 Džesika Flečer. N-7.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Europos futbolo čempiona-

tas. B grupė. Rusija - Velsas.  
24.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 ARTi. Porcelianas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Aš - laidos vedėjas.  
4.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
5.25 Panorama.  

 
6.00 Už vaikystę.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Valanda su Rūta.  
12.50 Už vaikystę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Raudona linija (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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 Nuo amato iki verslo. N-7. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni  eima. 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-7.  

20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai. N-14. 
23.00 Pasiuntiniai 2. Baidyklė. S. 
0.55 Nubusti Meksikoje. N-14.  
2.20 Daktaras Hausas. N-7.  
3.10 Kingas ir Maksvel. N-7.  

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. 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 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.45 Grilio skanėstai. 
19.00 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Rio 2016.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.40 “Miškinis”. N-7. 
0.45 “Pėdsakas”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių aka-
demija. 
10.35 Premjera. Džesika 
Flečer. N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Gyvenimas.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
3. N-7.  
17.35 Klausimėlis.lt.  
17.50 Šiandien.  
18.10 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
18.45 Europos futbolo čempi-
onatas. C grupė. Šiaurės Airija 
- Vokietija.  
20.55 Loterija „Keno Loto”. 
21.00 Panorama.  
21.40 Loterija „Jėga”. 
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. D grupė. Kroatija 
- Ispanija.  
24.00 Mamona, arba Pinigų 
galia. N-14.  
1.05 Muškietininkai 3. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
3.50 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
4.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Rojus Lietuvoj.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  

7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 “Heraklis”. N-7.  
13.15 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
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 Bus visko. N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Išganymas”. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Alkatrazas”. N-7. 

  
6.25 Slibinų dresuotojai. 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 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Sofos ekspertai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Juokdarių vakarienė. 
N-14.  

0.50 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.45 Kerštas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Sutrikusi mafija. N-7.  
23.30 Pagrobimas. N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 “Kortų namelis”. N14.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.20 Farai (k). N14.  
4.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.30 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
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 VII. 
Šiaudinė moteris. N14.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Karadajus”.
1.50 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.40 “Akloji”.  
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čem-
pionatas. B grupė. Slovakija 
- Anglija.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Simnas. 
2 d.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupila-
miai. (kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos. 
18.45 Europos futbolo čem-
pionatas. C grupė. Ukraina 

- Lenkija.  
20.55 Džesika Flečer. N-7.  
21.45 Europos futbolo čem-
pionatas. D grupė. Čekija 
- Turkija.  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
4.55 Euromaxx.  
5.25 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 “Penktoji pavara”.  
13.15 Šventasis Rusijos karas.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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-7. 
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni  eima. 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-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Mechanikas. N-14.  
23.50 Karo istorijos. N-14.  
1.35 Moderni šeima. N-7.   
2.20 Daktaras Hausas. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. 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 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Patriotai.  
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.40 “Miškinis”. N-7. 
0.45 “Pėdsakas”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Tigrų sala”.  
4.20 “Jaunikliai”. N-7. 
4.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.45 Premjera. Muškietininkai 
3. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
17.35 Klausimėlis.lt.  
17.50 Šiandien.  
18.10 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
18.45 Europos futbolo čem-
pionatas. F grupė. Portugalija 
- Vengrija.  
20.55 Loterija „Keno Loto”. 
21.00 Panorama.  
21.40 Loterija „Jėga”. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. E grupė. Švedija - Belgija.  
24.00 Mamona, arba Pinigų 
galia. N-14.  
1.05 Muškietininkai 3. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
3.50 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
4.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.05 Mūsų miesteliai. Darbėnai.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  

7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  
12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
13.15 “Rožinė pantera”. 
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 Bus visko. N-7. 
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Ugnies siena”. N-7.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Visa menanti”. N-7.  
2.00 “Alkatrazas”. N-7. 

  
6.25 Slibinų dresuotojai. 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 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Sofos ekspertai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Opiumas liaudžiai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  

22.30 Mirties prabudimas. N-14.  
0.15 Raitelis be galvos. N-14.  
1.15 Mažylė Houp. N-7.  
1.45 Kerštas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
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 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Perskaityk ir sudegink. 
N14.  
23.20 Sutrikusi mafija. N-7.  
1.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.00 “Kortų namelis”. N14.  
2.45 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.25 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Farai (k). N14.  
4.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
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 VII. 
Kalėdų vaiduokliai. N14.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Karadajus”.
1.50 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.40 “Akloji”.  
3.00 “Senojo Tilto paslaptis”.  
4.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempio-
natas. C grupė. Šiaurės Airija 
- Vokietija.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Luokė. 
1 d.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos.  
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. F grupė. Islandija 
- Austrija.  
20.55 Džesika Flečer (kart.). 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. E grupė. Italija - Airija.  
24.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
4.55 Rusų gatvė. Žinios.  
5.25 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.20 Nuo... Iki... (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.15 KK2. N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7. 
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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 Lietuvos futbolo rungty-

nės. Utenos „Utenis” - Jonavos 
„Lietava”. 
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje. N-14.  
0.15 Klajūnas. N-14.  
2.15 Daktaras Hausas. N-7.  
3.05 Kingas ir Maksvel. N-7.  

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. 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 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. 
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.40 “Miškinis”. N-7. 
0.45 “Pėdsakas”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Tigrų sala”.  
4.20 “Jaunikliai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. birželio 18 d.

ketvirtadienis 2016 06 23

penktadienis 2016 06 24

 
 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
9.40 Premjera. Heidė. 
10.05 Premjera. Šokių akade-
mija. 
10.35 Premjera. Džesika Flečer. 
N-7.  
11.25 Didysis Gregas. N-7.  
12.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Premjera. Muškietininkai 
3. N-7.  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien.  
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Duokim garo! Finalas.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 Kryžiuočiai. N-14.  
1.15 Muškietininkai 3. N-7.  
3.05 Klauskite daktaro.  
3.50 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
4.15 Gyvenimas.  
5.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  

   
6.30 “Garfildas.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
7.25 “Rožinė pantera”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Su cinkeliu. N-7.  

12.45 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
13.15 “Rožinė pantera”. 
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 Bus visko.  
20.30 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Didysis sprogimas”. N14.  
0.20 “Judantis objektas”. N-7.  
1.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.55 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

  
6.25 Slibinų dresuotojai. 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 Kerštas. N-7.  
11.00 Svotai. N-7.  
12.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.30 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 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 Svotai. N-7.  
21.00 Farai. N-14. N-14.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Juros periodo ataka.N-14.  
0.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.15 Mažylė Houp. N-7.  

1.45 Kerštas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįžimas”. 
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 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 PREMJERA Paslaptingoji 
sala. N14.  
23.30 Perskaityk ir sudegink. 
N14.  
1.10 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.10 “Kortų namelis”. N14.  
2.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
4.25 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
4.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
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. 
Saulėgrąža. N-7.  
22.55 “Užkampis”. N-7.  
23.55 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
0.55 “Karadajus”.
1.40 “Dvidešimt minučių”. N-7.  
2.25 “Akloji”.  
2.50”Senojo Tilto paslaptis”.  
3.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.50 “Širdele mano”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. N-7.  
6.50 Europos futbolo čempi-
onatas. F grupė. Portugalija 
- Vengrija. (kart.). 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 11 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 DW naujienos rusų kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. Luokė. 
2 d.  
13.15 Didysis Gregas 2. N-7.  
14.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 11. 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara.  
15.15 Padūkėliai marsupilamiai. 
(kart.). 
15.40 Heidė (Heidi).  
16.05 Šokių akademija (kart.). 
16.40 Neskubėk gyventi. 
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos.  
18.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  

19.40 Prokurorai.  
20.30 Džesika Flečer. N-7.  
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Šarūno Barto filmų retros-
pektyva. Mūsų nedaug. N-14. 
0.05 Festivalis „Benai, plaukiam į 
Nidą 2015”. 
2.20 Naktinis ekspresas.  
3.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.25 Pažvelk į profesiją kitaip.  
4.55 Naktinis ekspresas.  
5.25 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7.  
12.15 Už vaikystę (k).  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Bus visko.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7.  
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-7. 
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Comedy club. N-14. 
22.00 Džekas Ryčeris. N-14.  
0.40 Nusikaltėlių gyvenimas. 
N-14.  
2.25 Daktaras Hausas. N-7.  
3.15 Kingas ir Maksvel. N-7. 

  
6.55 Reporteris.  
7.30 Lietuva tiesiogiai.  
7.40 “80-ieji”. N-7. 
8.15 “Moterų daktaras”. N-7. 
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. 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 “80-ieji”. N-7. 
17.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Marionečių šokiai”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.05 Lietuva tiesiogiai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.40 “Miškinis”. N-7. 
0.45 “Pėdsakas”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Pėdsakas”. N-7. 
4.00 “Tigrų sala”.  
4.20 “Jaunikliai”. N-7. 
4.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.25 Klausimėlis.lt. HD. 
7.40 Stilius.  
8.25 Delfinai ir žvaigždės.  
10.00 Speciali žinių laida.  
10.15 Premjera. 
Nesąmoniukas. 
11.40 Tadas Blinda. 1, 2 s.  
13.10 Tadas Blinda. 3, 4 s. 
14.35 „Alio, alio - Lietuvos 
radijas - Kaunas”. 
Iškilmingas LRT 90-mečio 
koncertas.  
17.25 Auksinis protas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Evanas Visagalis. 
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Rūta žalioji... 
Dainuoja Veronika 
Povilionienė.  
22.05 Stok! Arba mano 
mama šaus. N-7.  
23.30 Laivas, kuris veža. 
N-7.  
1.40 Auksinis protas.  
2.45 Stilius.  
3.30 Duokim garo! Finalas.  

  
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris II”.  
7.20 “Na, palauk!”. 
7.50 “Padangių ereliai”. 
9.30 “Atgal į jūrą”. 
11.25 “Kosminis krepšinis”.  
13.05 “Ponas būrio mama”. 
N-7.  

14.50 Geras vyrukas. N-7.  
16.35 “Uždelsta meilė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 “Kaukė”. N-7.  
21.35 “Titanų susidūrimas”. 
N-7.  
23.45 PREMJERA “Girtos 
vestuvės”. S.  
1.20 “Ugnies siena”. N-7.  

 
6.05 Teleparduotuvė.  
6.20 Slibinų dresuotojai. 
N-7. 
6.50 Simpsonai. N-7.  
7.50 Laimingasis ančiukas.  
8.45 Brangioji, aš sumaži-
nau vaikus. N-7.  
10.40 Kazamas. N-7.  
12.20 Marlis ir aš. Šuniukų 
metai.  
14.10 Spąstai tėvams.  
16.50 Simarono žirgas. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ledynmetis 3. N-7.  
21.20 Tadas Blinda. 
Pradžia. N-7.  
23.40 Karštas kubilas - laiko 
mašina. N-14.  
1.40 Mirties prabudimas. 
N-14.   

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Laukinis”. N-7.  
10.20 “Tokia tarnyba”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.35 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.35 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  

15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.30 “Pasaulio profesiona-
lų imtynės”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Harlis Deividsonas ir 
Malboro. N14.  
23.30 Paslaptingoji sala. 
N14.  
1.20 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
2.10 “Kortų namelis”. N14.  
3.00 Harlis Deividsonas ir 
Malboro. N14.  
4.35 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
5.25 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”.  
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 Nebylus liudijimas. 
Baimė. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Tiltas”. N14.  
23.25 SNOBO KINAS Tu 
nesi tu. N14.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

2.10 “Dvidešimt minučių”. 
N-7.  
2.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
3.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
4.50 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Festivalis „Benai, plau-
kiam į Nidą 2015”.  
10.00 Premjera. Valhala. 
11.20 Gustavo nuotykiai.  
13.00 Koncertas „Eina sau-
lelė”.  
14.20 A. Gricius. Palanga.  
16.10 Duokim garo! Finalas.  
18.30 Premjera. „Likimas 
leido...”  
19.00 Velnio nuotaka. 1974 
m. 
20.15 Vienos filharmonijos 
orkestro 2016-tųjų Vasaros 
koncertas Šėnbrune.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Kryžiuočiai. N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Klasikinė kontrabanda.  
1.15 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
2.40 Prisiminkime.  
3.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
3.45 Neskubėk gyventi.  
4.30 IQ presingas.  
4.55 Septynios Kauno die-
nos.  
5.25 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 “Penktoji pavara”.  
11.50 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Šventasis Rusijos 
karas (k).  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje (k).  
17.25 Dviračio šou (k).  
17.55 KK2 (k). N-7.  
19.25 Valanda su Rūta (k).  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Nuo... Iki... (k).  
23.20 Už vaikystę (k).  
23.50 24 valandos (k). N-7.  
0.45 Bus visko (k).  
1.40 Yra, kaip yra (k). N-7. 
2.30 Ne vienas kelyje (k).  
2.55 Beatos virtuvė (k).  
3.40 Nuo... Iki... (k).  
4.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
5.10 24 valandos (k). N-7.  

   
7.00 Jaunasis vilkolakis.  
N-7.  
8.00 Medikopteris. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7. 
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14. 21.30 
TV3 žinios.   
22.30 Be stabdžių. N-14.  
23.00 Bušido. KOK Pasaulio 
didžiojo prizo turnyras. 
N-14.  
1.35 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje. N-14.  

  
6.45 Reporteris.  
7.25 Lietuva tiesiogiai.  
7.35 Grilio skanėstai.  
7.40 Skinsiu raudoną rožę.  
8.15 “Viskas apie gyvūnus”.  
8.45 “Sparnuočių gyveni-
mas.  
12.00 “Platinos karštinė”. 
N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Platinos karštinė”. 
N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.50 Grilio skanėstai.  
18.55 “Platinos karštinė”. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 “Marionečių šokiai”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
22.55 Grilio skanėstai.  
23.00 “Trylika vaiduoklių”. 
S. 
1.00 Premjera. “Tikiuosi, 
pragare duoda alaus”. S. 
3.05 “Sparnuočių gyveni-
mas. Skraidyti ar neskrai-
dyti”.  
3.55 “Laukinių kačių nuo-
tykiai”.  
4.20 “Tikiuosi, pragare duo-
da alaus”. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 1 d.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai (subtitruo-
ta). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos (subti-
truota). 
13.55 Sveikinimų koncertas.  
15.45 Europos futbolo čempi-
onatas. Aštuntfinalis.  
17.50 Šiandien.  
18.10 UEFA EURO 2016 
apžvalga. 
18.45 Europos futbolo čempi-
onatas. Aštuntfinalis.  
20.55 Loterijos „Keno Loto” ir 
„Jėga”. 
21.00 Panorama.  
21.45 Europos futbolo čempi-
onatas. Aštuntfinalis.  
24.00 Premjera. Sutrikusi. S.  
1.30 Pasaulio dokumentika.  
3.20 Evanas Visagalis (kart.). 
4.55 Rūta žalioji. Dainuoja 
Veronika Povilionienė. HD 
(kart.). 

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai Paryžiuje”. 

11.30 “Griausmingieji Čarlio 
angelai”. N-7.  
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Jaunavedžiai”. N-7.  
16.30 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Medžioklės sezonas atida-
rytas”. 
21.10 “Drilbitas”. N-7.  
23.15 “Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi”. N14.  
1.25 “Didysis sprogimas”. 
N14. 

 
6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
9.00 Kung Fu Panda. 
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Simpsonai. N-7.  
11.00 Skruzdėliukas Z.  
12.40 Drakonų knyga. N-7.  
12.55 Šuniškas gyvenimas.  
14.45 Miško karys. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Tūkstantis žodžių. N-7.  
21.15 Robotas policininkas. 
N-14.  
23.45 Nėra ko prarasti. N-7.  
1.40 Tadas Blinda. Pradžia. 
N-7.  

 
6.15 Pričiupom! (k). N-7.  
6.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
7.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
8.30 Brydės. Istorinė-
publicistinė laida 

9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onų lygos etapas.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
13.00 FAILAI X. “ Nibelungų 
kodas”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
15.55 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
21.55 MANO HEROJUS 
Liūtaširdis. N14.  
0.00 AŠTRUS KINAS 
Piktosios dvasios sugrįžimas. 
S.  
1.40 “Kortų namelis”. N14.  
2.25 “Kortų namelis”. N14.  
3.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.05 Lietuvos Supermiestas 
(k).  

 
6.50 “Akloji”.  
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 nauja-
gimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.00 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”. 
N-7.  

17.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Vasara Elzase. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Pasakų 
miškas. N-7.  
22.55 “Laiko gijos”. N-7. 
0.30 “Derenas Braunas”. 
3.00 “Monstrų karai”.  
3.45 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
4.10 “Natūralioji 2kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
4.35 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
5.00 Kas namie šeimininkas? 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Euromaxx.  
7.30 IQ presingas.  
8.00 Vienos filharmonijos 
orkestro 2016-tųjų Vasaros 
koncertas Šėnbrune.  
9.30 Mokslo sriuba.  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akade-
mija. 
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.50 A. Gricius. Palanga.  
14.45 XIV tarptautinio teatra-
lizuoto vaikų ir jaunimo muzi-
kos festivalio „Mes - Pasaulis” 
šokio pasaka „Dinozaurų 
salos paslaptis”. 1 dalis. 
15.50 Tikri vyrai.  
16.40 Premjera. Kinijos sko-
niai. 
17.30 Mokslo sriuba. Ved. 
Ignas Kančys. (kart.). 
17.45 Žinios.  
18.00 Šarūno Barto filmų 
retrospektyva. Mūsų nedaug. 
N-14.  
19.30 ARTS21.  

20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.05 Dabar pasaulyje.  
22.35 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
0.30 Stok! Arba mano mama 
šaus. N-7.  
1.55 Paskutinis užrašas. 
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Naktinis ekspresas.  
3.45 ARTi. Porcelianas.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.25 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
7.25 Ne vienas kelyje (k).  
7.50 Dviračio šou (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.00 Už vaikystę (k).  
9.25 Valanda su Rūta (k).  
11.00 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Bus visko (k).  
12.50 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.45 KK2 (k). N-7.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
15.00 Už vaikystę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Groznas. Prijaukintas Putino 
tigras.  
20.30 Valanda su Rūta (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas.  
23.00 24 valandos (k). N-7.  
1.55 24 valandos (k). N-7.  
2.50 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.30 Už vaikystę (k).  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  

8.30 Ekstremali žvejyba.  
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 pa-
saulyje. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Bibliotekininkai. N-7.  
19.00 Grafas Montekristas. 
N-7.  
21.45 TV3 žinios.   
22.45 Taikdarys. N-14.  
0.45 Samsara. N-7. 

  
7.00 Auginantiems savo 
kraštą.  
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 “Vandenyno milžinai”.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.05 “Mikropasauliai”. N-7. 
13.45 Grilio skanėstai.  
13.50 “Platinos karštinė”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.25 “Platinos karštinė”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Ar žinai, kad...?  
16.25 “Platinos karštinė”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Grilio skanėstai.  
17.40 “Platinos karštinė”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Nieko nematau, nieko 
negirdžiu”. N-7. 
23.50 “Kitas tu”. N-7. 
2.00 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.45 “Nieko nematau, nieko 
negirdžiu”. N-7. 
4.25 “Kitas tu”. N-7. 
5.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.40 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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Vieši - tik savivaldybės 
vairuotojo kelionės tikslai

„Anykštos“ redakcijai į savival-
dybę teko kreiptis net du kartus, kad 
gautų informacijos apie valdininkų 
kelionių kryptis bei už jas jiems iš-
mokėtų komandiruotpinigių sumas. 
Pateikusi prašomą informaciją, sa-
vivaldybės administracijos direkto-
rė Veneta Veršulytė savo iniciatyva 
taip pat nurodė ir kelionių į užsienį 
tikslus. Tiesa, iš dvidešimties pernai 
surengtų kelionių, tik vienos...

Savivaldybės administracijos di-
rektorė V. Veršulytė nusprendė, kad 
visuomenė privalo žinoti, kokiais 
tikslais į Latviją vyko savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vairuo-
tojas Arūnas Čepėnas. Redakcija 
informuota, kad jis į tarptautinę tu-
rizmo parodą „Balttour 2015“ vežė 
Anykščių rajono savivaldybės par-
odos dalyvius.

Populiariausia kryptis - Latvija

2015 metais savivaldybės delega-

Nemokamoms kelionėms po užsienį neatsispyrė ir Tarybos narė
cijos dažniausiai lankėsi Latvijoje - 
iš viso penkis  kartus. Savivaldybės 
vairuotojui A. Čepėnui sėkmingai 
sugrįžus iš turizmo parodos, į Latvi-
ją jam teko vežti savivaldybės Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyriaus 
vyriausiąją specialistę Skaidrę La-
kačauskienę bei Finansų ir apskaitos 
skyriaus buhalterę Rasą Genienę. Po 
to į Latviją vyko savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Rasalas, Investicijų ir pro-
jektų valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Mantas Vaičiulevičius 
bei mero patarėjas Kęstutis Indriū-
nas. Į dar vieną kelionę pas latvius 
susiruošta su rajono meru Kęstučiu 
Tubiu priešakyje. Kartu važiavo 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas S. Rasa-
las, Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausieji specialistai M. 
Vaičiulevičius ir S. Lakačauskienė,  
vyriausioji specialistė kultūrai ir 
turizmui Audronė Pajarskienė. Į pa-
skutinę 2015 metais kelionę Latvijon 
važiavo savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė Vita Bubliauskaitė.

Už mokesčių mokėtojų 
pinigus keliavo ir politikė

Antra pagal dažnumą savival-
dybės valdininkų užsienio kryptis 
buvo Vokietija. Šią šalį (o po to ir 
dar vieną) už mokesčių mokėtojų 
pinigus nusprendė aplankyti ir ra-
jono Tarybos narė, konservatorė 
Gabrielė Griauzdaitė.

Į šią šalį viena du kartus važiavo 
savivaldybės Vaiko teisių apsau-
gos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Inga Beresnevičiūtė. Kitą sykį į 
Vokietiją vyko rajono mero pava-
duotojas Sigutis Obelevičius, ra-
jono Tarybos narė G. Griauzdaitė, 
savivaldybės vyriausioji specialistė 
kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė 
bei Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė S. 
Lakačauskienė. 

Meras nepraleido kelionių 
į Baltarusiją

Dar viena populiari savivaldy-
bės valdininkų kryptis – Baltarusi-

ja. Į ją ypač dažnai važiavo rajono 
meras K. Tubis.

Pirmasis ją 2015 metais aplan-
kė mero pavaduotojas S. Obele-
vičius. Po to į Baltarusiją vyko 
rajono meras K. Tubis, rajono 
Tarybos narė G. Griauzdaitė, 
Žemės ūkio skyriaus vyresny-
sis specialistas Antanas Girskus 
bei vairuotojas G. Mekšėnas. Į 
trečiąją praėjusių metų kelionę 
pas baltarusius važiavo meras 
K. Tubis ir Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė V. Matuliauskaitė. 
Paskutinio vizito pernai pas bal-
tarusius vyko meras K. Tubis, 
mero patarėjas K. Indriūnas, 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
S. Lakačauskienė.

Žvalgėsi ir po tolimesnes 
šalis

Du kartus pernai savivaldybės 
valdininkų lankyta Norvegija. Į ją 
vyko savivaldybės administracijos 
direktorė V. Veršulytė ir Vaiko tei-

sių apsaugos skyriaus vedėja Lai-
ma Zukienė.

Į Vengriją pernai vyko I. Be-
resnevičiūtė, į Belgiją – meras K. 
Tubis, į Estiją – Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Z. Vilkon-
čienė.

Komandiruotpinigiai solidūs

Į užsienio keliones vykusiems 
valdininkams pagal nustatytą tvar-
ką buvo mokami komandiruotpi-
nigiai. Iš viso pernai už keliones į 
užsienį valdininkams iš rajono biu-
džeto išmokėta 2 931 euras. Ko-
mandiruotpinigių sumos konkrečiu 
atveju buvo skirtingų dydžių. Pa-
vyzdžiui, į  Norvegiją vykusiai V. 
Veršulytei skirti 203 eurai, o į Vo-
kietiją vykusiai I.Beresnevičiūtei 
– 957 Eur. 

Kitais atvejais, kai į užsienio 
keliones vyko savivaldybės de-
legacijos, paviešinta tik bendra, 
visiems jos nariams išmokėta ko-
mandiruotpinigių suma. Daugiau-
sia komandiruotpinigių išmokėta į 
Vokietiją vykusiai keturių asmenų 
delegacijai (S. Lakačauskienė, A. 
Pajarskienė, S. Obelevičius ir G. 
Griauzdaitė) – 1740 Eur.

Gyvenimo kokybė –
 tai ne daug pinigų

„Bet kuri investicija į miesto, ra-
jono infrastruktūrą gerina žmonių 
gyvenimo kokybę. Jeigu tu vaikš-
čiojai kažkokiu sukiužusiu šali-
gatviu, o dabar vaikštai normaliu 
arba važinėjai prasta gatve, o da-
bar važiuoji naujai išasfaltuota, tai 
tavo gyvenimo kokybė iš principo 
gerėja. Tik žmonės įsivaizduoja, 
kad gyvenimo kokybė tai – pinigai. 
Kuo tu daugiau gauni pinigų, tuo 
tavo gyvenimo kokybė gerėja. Iš 
tikrųjų  tai taip nėra“, - apie tai, kad 
ne nuo konkrečiai kiekvieno gyven-
tojo piniginės storio, o nuo Europos 
Sąjungos dosnumo labiausiai pri-
klauso gyvenimo kokybė, kalbėjo 
minėtu laikotarpiu Anykščių rajono 

Gyvenimas Anykščiuose – 
su kokybės ženklu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone gyvenimo kokybė gerėja. Tai konstatuojama Fi-
nansų ministerijos užsakymu atlikto 2007–2013 m. Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertini-
mo ataskaitoje. Šis vertinimas buvo atliktas siekiant  nustatyti, kokią 
įtaką Europos Sąjungos investicijos turėjo Lietuvos miestų ir miestelių 
socialinei, ekonominei raidai ir gyvenimo kokybės gerinimui.

mero pareigas užėmęs, dabar mero 
pavaduotojas, konservatorius Sigu-
tis Obelevičius.

Buvęs rajono vadovas S. Obele-
vičius prognozuoja, kad tokio gy-
venimo kokybės gerinimo šuolio, 
koks buvo pasiektas 2007–2013 
metais, šios kadencijos rajono val-
dantiesiems greičiausiai pasiekti 
nepavyks dėl įvairių priežasčių.

„Tai priklausys nuo to, kokios 
bus Europos Sąjungos teikiamos 
galimybės, nes kai kurios ministe-
rijos iki šiol dar nėra paruošusios 
gairių, priklausys nuo to, kaip su-
telktai dirbs komanda, ar spės pro-
jektus parengti kokybiškai ir juos 
įgyvendinti. Pagaliau, reikia ir nau-
jų idėjų, kurios būtų tokios, kaip iš 
karto „sprogimą“ padaręs Medžių 
lajų takas. Galbūt taip stipriai tokio 

šuolio nebus, nes europinių pinigų 
šiame periode šiek tiek mažiau, bet 
darbų bus padaryta nemažai“, - apie 
tai, kokiais tempais toliau gerės 
anykštėnų gyvenimo kokybė, kal-
bėjo S. Obelevičius.

Artimiausių metų prognozės
 – ne tokios optimistiškos

Apžvelgdamas pirmuosius libe-
ralų valdymo metus, rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas, buvęs tuo-
metinio rajono mero S. Obelevičiaus 
pavaduotojas Donatas Krikštaponis 
abejoja, ar šios kadencijos rajono val-
dantiesiems pavyks padaryti bent dalį 
panašių darbų, kurie lėmė palankias 
ekspertų išvadas Anykščių rajonui.

„Dabar, kiek jaučiu, yra iš viršaus 
nuleidžiami kažkokie sprendimai. 
Tie patys stadionai. Rajono biudže-
to lėšomis daromi, nors reikėtų tam 
lėšų ieškoti iš kitų šaltinių. Dabar 
Europos Sąjungos fondų finansavi-
mas daugiau nukreiptas į miestus, 
todėl rajono kaimuose gyvenimo 
kokybė gerės lėčiau nei iki šiol“, 
- prisimindamas diversifikacijos 
projektus, kurie padėjo sutvarkyti 
daugelio rajono kaimų bei miestelių 
infrastruktūrą, kalbėjo D. Krikšta-
ponis.

Didžiausias gyvenimo 
kokybės indeksas - sostinėje

Gyvenimo kokybės indeksą suda-
ro 6 sritys, atspindinčios materialines 
gyvenimo sąlygas, verslo konkuren-
cingumą, viešųjų paslaugų ir gyvena-
mosios aplinkos kokybę, švietimo bei 
sveikatos paslaugas, saugumą, taip 
pat demografinę situaciją bei pilieti-
nį aktyvumą konkrečioje teritorijoje. 
Vertinimo metu nustatyta, kad 2007–
2014 m. laikotarpiu ypač pagerėjo 
sveikatos ir švietimo paslaugų, vie-
šosios infrastruktūros, gyvenamosios 
aplinkos kokybės ir saugumo indek-
sai, t.y., tie gyvenimo kokybės aspek-
tai, kuriems buvo skirta daugiausiai 
ES investicijų. Tačiau bendram di-
dėjančiam gyvenimo kokybės indek-

sui didžiausią neigiamą įtaką turėjo 
dėl ekonominio nuosmukio išaugęs 
nedarbo lygis ir sumažėjęs realusis 
darbo užmokestis dėl ko pablogėjo 
materialinės gyvenimo sąlygos.

Vertintojų teigimu, prie gyvenimo 
kokybės ir materialinių gyvenimo 
sąlygų gerėjimo tiesiogiai prisidėjo 
daugiabučių renovacija ir socialinio 
būsto plėtra, taip pat investicijos į 
sveikatos, švietimo, socialinių pas-
laugų, susisiekimo, vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, 
turizmo, atnaujinimą ir plėtrą, o ne-
tiesiogiai – visos 2007–2013 m. ES 
investicijos, kadangi jos padėjo su-
švelninti neigiamą ekonominio nuos-
mukio poveikį ekonomikai.

Anot ekspertų, 2014 m. gyvenimo 
kokybė daugelyje Lietuvos savival-
dybių buvo geresnė nei 2007 m. – gy-
venimo kokybės indeksas padidėjo 43 
savivaldybėse. Didžiausias gyvenimo 
kokybės indeksas išlieka sostinėje. 
Toliau rikiuojasi Neringos, Klaipėdos, 
Kauno, Elektrėnų, Panevėžio, Birš-
tono savivaldybės. Į atliktą vertini-
mą buvo įtraukti 103 miestuose ir 34 
miesteliuose įgyvendinti daugiau kaip 
5 300 projektai, iš kurių – apie 3 600 
finansuoti pagal gyvenimo kokybei 
gerinti skirtas 2007–2013 metų veiks-
mų programų priemones, likę 1 700 – 
pagal gyvenimo kokybei gerinti skir-
tas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programos priemones.

Rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas Donatas Krikš-
taponis labiausiai džiaugiasi, 
kad 2017 – 2013 metais gyve-
nimo kokybę pavyko pagerinti  
rajono kaimuose.

Mero pavaduotojas, konser-
vatorius Sigutis Obelevičius 
sako, kad siekiant gyvenimo 
kokybės, Anykščiams pir-
miausia reikia gerų idėjų.

O ekspertai: “Turbūt iš Zambijos??nors jau nebedėtų tokių kvailų 
straipsnių ir taip jau kvailiems mums...”

Kokybe gereja: “nes kapų žemė dar nemokama.”
Tadas: “Čia dar anos valdžios darbo vaisiai.”
Tai aišku gereja: “Pažiūrėkit kiek visko pristatė - upės takų, lajų 

takų, visokių inkubatorių menų, angelų muziejų, o kiek dar statys - me-
dinių butaforijos pilių, dar kokių bokštų. supraskite gi tiek statant, visur 
vaikšto dideli pinigai, o nuo to kažkam gyvenimas tikrai gerėja. Aišku 
tik viena - ne miestelėnams. Čia jums ne prie Ruskių Tarybiniais laikais 
statydavo daugiabučius ir už dyką dalindavo jaunoms šeimoms?”

ili 0v8  atsakymas į: Tai aišku gereja: “Anykštėnai -Anykščiams jau 
nebereikalingi. juk ir disneilende gyventojų nėra. O tik iškamsa pelės. 
juk dažnu atveju ir mes pasijuntam kaip Mikimauzai. Tarp visų pilių.”

kaip keista  atsakymas į: Tai aišku gereja:”Bet tik dabar supranta-
me, kad tada gyvenimas gerėjo. O dabar matom akivaizdžiai, kad smun-
ka ir smunka žiauriai jau ketvirtis amžiaus.”

norėtum  atsakymas į: kaip keista: “Tada nei kiek negerėjo, žmonės 
evakavosi iš Anykščių, bet tie bent europinius pinigus įsisavino, o šitie 
net to nesugeba padaryti, lieka tik pačio biudžeto pinigai.”

Labai gereja: “nes pastatė lajų bokštą. Maistas atpigo (nes apsiper-
kame lenkijoje). kelius išasfaltavo, o kai pastatys medinę pilį, tai išvis 
gyvensim kaip inkstai taukuose. Aš ir galvoju, kur aš su tais statistikos 
rinkėjais buvau susitikęs ir atsiminiau - Rokiškio psichiatrinėje ligoninė-
je..., manęs tai neišgydė, o jų - tuo labiau...”

nesusipratusiems: “Daugelyje rajonų, tarp jų ir Anykščių, gyveni-
mas gerėja, manau, ir smarkiai. Tik praleido viena žodį VAlDininkŲ.

Buvo  atsakymas į: nesusipratusiems:”VAlDininkŲ pablogėjo. 
Dabar jau nebeužtenka pasirodyti darbe. Ši valdžia valdo, o ne laukia 
pensijos.”

ane?  atsakymas į: Buvo: “O tai kur jų į Anykščius atvesti europiniai 
pinigai? Metai pakankamas laiko tarpas. O, kad šita valdžia mėgsta do-
minuoti nėra jokia naujovė. siūlau įsivesti Šiaurės korėjos įstatymus, 
galėsit girtis, kad net namo nebeišeina, o dirrrrrba.

tris su puse: “karto sumažino pajamas ir gyvenimas gerėja, daunai 
tik rašyti taip gali.”

ili 0v8  atsakymas į: tris su puse: “Šita vienkryptė ekonomikos siste-
ma pasižymi nesubalansuotumu,tad pilnai suprantamas toks pyktis.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.) 

balsai internete (anyksta.lt):

(Atkelta iš 1 p.)
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Mokinių skaičius 
stabiliai mažės

Plano rengėjai kruopščiai inven-
torizavo rajono ikimokyklinukus 
ir  pateikė lenteles, kaip mažės 
mokinių skaičius rajono moky-
klose. 2020/2021 mokslo metais 
Kurklių pagrindinę mokyklą turėtų 
lankyti 41, Traupio - 31, Viešin-
tų - 52,  Debeikių - 49, Kavarsko 
pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį 
centrą - 138, Svėdasų gimnaziją 
– 141, Troškūnų gimnaziją – 165 
mokiniai. Visose mokyklose pro-
gnozuojamas praktiškai stabilus, 
tolygus mokinių skaičiaus mažėji-
mas. Šiais metais Kurkliuose mo-
kosi 60 (2012/2013 mokslo metais 
buvo 69) mokiniai, Traupyje – 56 
(67), Viešintose - 72 (80), Debei-
kiuose – 52 (62), Kavarske -171 
(skaičiuoti tik 1-10 klasių moki-
niai, Kavarsko vienuoliktokai ir 
dvyliktokai oficialiai yra J. Biliūno 
gimnazijos gimnazistai), Svėda-
suose – 228 (277), Troškūnuose 
– 224 (257). Didžiausiu liūdesiu 
dvelkia Traupio mokyklos skai-
čiai. Dar 2017/2018 mokslo metais 
ši mokykla bus maža mokykla ir 
tiek, o po to prognozuojama, kad 
trejus metus iš eilės ateis vos po 
du pirmokus. 2020/2021 mokslo 
metais įdomiai atrodys ir Svėdasų 
gimnazija, pagal prognozes net 
keturiose klasėse tais metais turėtų 
būti mažiau nei po 10 mokinių, o 
gausiausioje klasėje turėtų mokytis 
19 vaikų. Negana to, visoms kaimo 
mokykloms pateikiamos optimisti-
nės prognozės, jog tėvai su savo 
mažamečiais po penkerių metų vis 
tebegyvens Debeikiuose ar Viešin-
tose, o ne Londono priemiestyje...

Mokinių skaičius  mažėja ir ma-
žės ir Anykščių miesto mokyklose. 
J. Biliūno gimnaziją šiais metais 
lankė 575 (2013/2014 – 595), 
A.Vienuolio progimnaziją – 470 
(558), A.Baranausko pagrindinę 
– 501 (596).  Tačiau šių mokyklų 
mokinių skaičių prognozių ke-
leriems metams į priekį pateikti 
neįmanoma, nes miesto  mokyklų 
mokinių skaičius didesne dalimi 
priklauso ne nuo demografijos, o 
nuo tėvų ir pačių mokinių spren-

Kilnus mokyklų pertvarkos 
planas Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Viešai paskelbtas Anykščių rajono mokyklų tinklo 2016-2020 metais pertvarkos planas. Per-
tvarkos planai ir „optimizavimai“ visuomet buvo mirties nuosprendis bent kelioms mažiausioms 
mokykloms, tačiau naujausias planas išskirtinai kilnus – iki 2020-ųjų žadama palikti visas dabar 
veikiančias rajono mokyklas.

dimų.   

Per metus rajone 
gimsta apie 200 vaikų 

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, 2012–2016 
metais gyventojų rajone sumažėjo 
nuo 28 116 iki 25 773. Mažėjimą 
lėmė ir neigiamas migracijos saldo 
ir neigiamas natūralus gyventojų 
prieaugis. 2012/2013 Anykščių 
rajono mokyklose mokėsi 3 110, 
2013/2014 – 2 805, 2014/2015 – 2 
598, 2015/2016 – 2 452 mokiniai. 

2010 metais rajone gimė 204 
kūdikiai, 2011 m. – 178, 2012 m. 
– 179, 2013 m -  205, 2014 m. – 
223, 2015 m. – 190 vaikų.   Vaikų 
gimstamumas, nors skaičiai ir ku-
klūs, turėtų būti raminantis. Jei šiais 
mokslo metais mokyklose mokėsi 
2 452 mokiniai, išeitų, kad vienoje 
klasėse, taigi vienais metais gimu-
sių, vidutiniškai buvo 204 vaikai, 
panašiai tiek, kiek potencialiai at-
eis į mūsų mokyklas artimiausiais 
metais. Tačiau realybė yra kitokia. 
Šiemet abitūros egzaminus laikė 
212 dvyliktokų, o rugsėjį į moky-
klas ateis 138 pirmokai. Mokinių 
skaičius rajone vis mažės – vyres-
nėse klasėse mokosi daugiau vaikų 
nei pradinėse, nors toli gražu ne visi 
pirmokai baigia dvylika klasių.

 Kitaip tariant, jei visą laiką į 
pirmąją klasę ateitų toks pats mo-
kinių skaičius, vyresnėse klasėse 
būtų tradiciškai mažiau vaikų nei 
pradinėse. Tačiau „nubyrėjimo“ 
koeficiento praktiškai neįmanoma 
paskaičiuoti.   

Teks skirti rajono biudžeto 
lėšų

Anykščių rajono mokyklų tinklo 
2016-2020 metais pertvarkos pla-
ne nurodoma, kad jau 2016/2017 
mokslo metais tiesiogiai iš valstybės 
biudžeto skiriamo mokinio krep-
šelio neužteks nė vienai mokyklai 
– ir miesto, ir kaimo mokykloms 
teks skirti papildomų lėšų. Iš viso – 
180 tūkst. 858 eurus arba panašiai 
tiek, kiek iš rajono biudžeto skirta 
medinės pilies ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio statyboms. Brangiausiai 

rajono biudžetui kainuos Kurklių 
pagrindinė mokykla – beveik 30 
tūkst eurų, o mažiausiai – J. Biliūno 
gimnazija – beveik 3 tūkst. eurų. 

Vis dėlto net ir brangiausiai 
kainuojančių mokyklų naikinti 
neketinamas. Taupyti bus bando-
ma atsisakant nereikalingų, ma-
žai naudojamų patalpų. Nuo 2018 
metų Kurklių, Traupio ir Debeikių 
pagrindinės mokyklos turėtų būti 
pertvarkytos į daugiafunkcius cen-
trus. Per šią pertvarką greičiausiai 
bus stengiamasi po vienu stogu su-
kelti kuo daugiau Kurklių, Traupio 
ir Debeikių seniūnijų įstaigų.

Nuo rugsėjo  mokytojams
 mažės krūviai

Ilgalaikės miesto mokyklų pers-
pektyvos yra neabejotinai geresnės 
nei kaimo, tačiau nuo ateinančio 
rugsėjo skaudžiausiai kentės J. 
Biliūno gimnazija. Šiais mokslo 
metais joje buvo 23, o nuo rugsėjo 
liks tik 20 klasių komplektų. Taigi 
daugeliui pedagogų mažės darbo 
krūviai ir tuo pačiu mažės ir atly-
ginimai. A. Vienuolio progimna-
zijoje iš 21 klasių komplekto liks 
20, A.Baranausko pagrindinėje iš 
23 – 21. Debeikių pagrindinėje iš 
7 komplektų liks 6, Viešintų – iš 
8 – 7, Kavarsko pagrindinėje iš 
11 – 10. Svėdasų gimnazijoje (13), 
Troškūnų gimnazijoje (12) bei 
Traupio ir Kurklių pagrindinėse 
mokyklose (po 6) klasių komplek-
tų skaičius ateinančiais mokslo 

metais bus toks pats, koks buvo.  
Taigi iš viso sumažės devyniais 
klasių komplektais, dar priedo li-
kviduojamas Skiemonių pradinio 
ugdymo skyrius, kuriame buvo 
viena jungtinė klasė.  

Dideli plotai

Pertvarkos plano rengėjai paskai-
čiavo, kiek kiekvienos mokyklos 
mokiniui tenka pastato ploto. Ypač 
prabangiai gyvena buvusių vidu-
rinių, dabar likusių nykstančiomis 
pagrindinėmis, mokiniai. Kurklių 
mokykloje vienam mokiniui tenka 
beveik 60 kvadratinių metrų, Vie-
šintų – 45, Debeikių - net 68 kv.m. 

Troškūnų mokyklos Raguvėlės 
pradinio ugdymo skyriuje moko-
si 8 vaikai, o pastato plotas 1 495 
kv.m. Ploto vidurkis vienam vaikui  
- 187 kv. m, taigi mažieji raguvė-
liečiai gali savo mokykloje ir pa-
siklysti. Beje, Raguvėlės pradinio 
ugdymo skyrių planuojama išsau-
goti, jis netgi turėtų būti augantis. 
Tikimasi, kad skyriuje 2020/2021 
mokysis 13 mokinių.

Iš miesto mokyklų mažiausias 
plotas vienam vaikui – 8,7 kv. m 
tenka J. Biliūno gimnazijos moki-
niui. A. Vienuolio progimnazijoje 
vienam vaikui tenka 14,3 kv.m, A. 
Baranausko pagrindinėje moky-
kloje – 13,2 kv.m.

Pertvarkos plano rengėjai, atlikę 
skaičiavimus, kiek mokyklos ploto 
vienam mokiniui teks 2020/2021 
mokslo metais, padarė išvadą, kad 
plotas išaugs daugiau nei dvigu-
bai – vidutiniškai nuo 18,3 kv.m 
šiais mokslo metais iki 38,9 kv.m  
2020/2021 mokslo metais. „Tai 
lemia didesnes ūkio lėšas vienam 
mokiniui“, -  konstatavo plano ren-
gėjai. Konstatavimas teisingas, bet 
skaičiavimai keistoki, nes šių metų 
ploto, tenkančio vienam mokiniui, 
vidurkis paskaičiuotas sudėjus visas 
mokyklas (ir miesto, ir rajono), o 
kiek vaikų lankys miesto mokyklas 
2020 m., kaip jau minėjau, progno-
zuoti neįmanoma, todėl 2020 m. vi-
durkis paskaičiuotas be miesto mo-
kyklų. Realiai per penkerius metus 
mokyklos plotas, tenkantis vienam 
mokiniui, didės tik penktadaliu.   

Daug priešpensinio 
amžiaus mokytojų

Pagal numatomą pertvarkos planą 
ketinama mažinti mokyklų adminis-
tracijos ir aptarnaujančio personalo 
etatus, nes pedagogų etatai, mažė-
jant klasių komplektų skaičiui, sė-
kmingai susimažina patys. 

Net 38 procentai Anykščių mies-

te ir rajone dirbančių mokytojų yra 
mokytojai metodininkai arba mo-
kytojai ekspertai. 

„Savivaldybės mokyklų mokyto-
jų  amžius rodo mokytojų senėjimo 
tendenciją. Didžiausią  mokytojų 
dalį sudaro mokytojai, priskiriami 
51–60 metų amžiaus grupei. Antra 
pagal dydį – 41–50 metų amžiaus 
grupė. Mokytojai, priskiriami 20–
30 metų amžiaus grupei, sudaro tik 
2 proc. visų savivaldybės mokytojų, 
o 61–70 m.  amžiaus grupei priski-
riama 20 mokytojų, kurie sudaro 7 
proc. visų  savivaldybės mokytojų. 
Šie rodikliai rodo, kad ateityje ne-
išvengiamai laukia didelė mokytojų 
kaita”, – rašoma mokyklų pertvar-
kos plane. Tiesa, sprendžiant pagal 
klasių komplektų mažėjimo tenden-
ciją, mokytojų kaita bus savotiška 
vienpusio eismo zona, pensininkai 
keliaus į pensija, tačiau jaunimui 
darbo vietų taip ir neatsiras.  

Beje, mokyklų pertvarkos planas, 
net jei jį rajono Taryba ir patvirtins, 
nebus šventa karvė. Ta pati Taryba 
jį bet kada galės koreguoti. Tačiau 
panašu, kad šį rudenį vyksiantys 
Seimo rinkimai bent metams įpar-
eigos politikus su kaimiečiais ir jų 
mokyklomis elgtis atsargiai.  

Rašyti mokyti sekasi 
geriau nei skaičiuoti

„Galima pasidžiaugti rajono lie-
tuvių kalbos egzamino rezultatų 
lygiu - jau keletas metų valstybinio 
lietuvių kalbos egzamino rezultatai 
viršija respublikos vidurkį. Tačiau 
bendrai lyginant su ankstesniais 
metais, 2015 m. rajono egzaminų 
rezultatai yra prastesni. Jei anks-
tesniais metais rajono egzaminų 
rezultatai atitikdavo respublikos 
vidurkį, tai 2015 m. pirmą kartą 
Anykščių rajono egzaminų rezul-
tatai neatitiko respublikos kon-
teksto./…/ matematikos egzaminas 
mažiau populiarus nei respubli-
koje. Aiškėja matematikos dalyko 
mokymo problema, nes ne pirmi 
metai šio egzamino rezultatai yra 
žemesni už respublikos vidurkį 
(2015 metais neišlaikymo procen-
tas dvigubai viršija respublikos vi-
durkį). Tad matematikos mokymo 
kokybė – tobulintinas mokyklų 
veiklos aspektas. Jau dvejus metus 
iš eilės nė vienas abiturientas ne-
gavo atestato su pagyrimu. Iš eg-
zaminų rezultatų analizės taip pat 
nustatyta, kad mažėja abiturientų, 
gaunančių 86–100 balų įvertini-
mus, skaičius“, – valstybinių bran-
dos egzaminų rezultatus apibendri-
no plano rengėjai. 

2015 metais į universitetus ir ko-
legijas įstojo 59,1 proc. Anykščių 
abiturientų, 2014 m. . – 65,6 proc.; 
2013 m. – 63,4 proc. Net 17 pro-
centų pernykščių Anykščių rajono 
abiturientų iš karto po vidurinės 
mokyklos baigimo išėjo dirbti,  o 
4,3 proc. (10 asmenų) – nei dirbo, 
nei mokėsi. 

Paskutinė, jau Nepriklausomybės metais pastatyta Anykščių rajono mokykla – Raguvėlės pradinio 
ugdymo skyrius – pagal ploto, tenkančio vienam mokiniui, santykį gali pretenduoti į Lietuvos rekor-
dų knygą. Vienam mokiniui tenka 187 kv.m pastato ploto arba 3-4 standartiniai butai.

Šiemet iš Anykščių rajono mokyklų išeina 212 abiturientų o juos rugsėjį pakeis 138 pirmokai.
jono jUneViČiAUs nuotr.
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tinklas
anykštėnai juokauja

Kazimieras Jakutis gerbėjų  prašo 
pagalbos

Žinau, aš nieko neturėsiu
Ir liksiu, koks dabar esu...
Nepagailės klevai pavėsio,
Dangus - šviesos ir debesų.

Tikiu, aš nieko neberasiu,
Tik vis ieškosiu, vis ir vis.
Ir kai nudžius jau ryto rasos,
Žiedai vidudienį nuvys.

O tu, širdie, tu vis mylėsi,
Ieškosi kažin ko brangaus,
Kol amžinai užmigsim dviese
Pavėsy klevo ir dangaus.“

Atlikėjas Kazimieras Jakutis 
feisbuke prabilo apie planus išleis-
ti naują dainų albumą. Gerbėjų jis 
prašo pagalbos:

„Mieli mano muzikos gerbėjai, 
noriu išleist jau įrašytą naują cD, 
bet turiu problemų ir dar kartą pra-
šau Jūsų pagalbos. Mano dainos 
dažnai gimsta labai ilgai. Jūs tą ži-
not. Viena iš jų, kuri bus naujojoje 
cD – ŽINAU. Deja, ji užgimė taip 
seniai, kad aš neatsimenu žodžių 
autoriaus. Kas jis? Padėkit. Kitaip 
cD neišvys pasaulio.

Viešai prabilusi apie per mažus 
kultūros darbuotojų atlyginimius, 
rajono Tarybos narė, konservato-
rė Gabrielė Griauzdaitė feisbu-
ke skelbiasi ieškanti darbuotojų 
Anykščiuose naujai atidaromai 
maitinimo įstaigai.

G. Griauzdaitė prasitarė, kad 
tai nebus jos asmeninis verslas 

bei juokavo, kad nuo šiol virs la-
bai skanius cepelinus.

 Po to, kai buvo atidarytas Me-
džių lajų takas ir pasipylė skun-
dai, kad Anykščiuose nėra kur 
pavalgyti, verslininkai mieste 
suskubo vieną po kitos atidari-
nėti naujas viešojo maitinimo 
įstaigas.

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus sekretorė Jurgita Povilai-

Visiems gyvenimo atvejams

tienė feisbuke skelbia: „Šis užrašas 
teisingas visais gyvenimo atvejais.“

Gabrielė Griauzdaitė ėmėsi naujos 
veiklos

įkvėpta kovų už laisvę dvasios. 
Gėrėtasi debesų kamuoliais nu-
barstytoje pievoje besiganančiais 
žirgais - tarsi menus kurti įkve-
piančiais, tik sparnus kažkur pa-
dėjusiais pegasais. Malaišių kai-
me, šalia Juozo Tumo-Vaižganto 
gimtinės, Grižų trobos - senojoje 
ulyčioje piešta. Po gardžių pietų 
atlikta kaimo gyventojų apklau-
sa, neaplenktas net juodaodžio 
kiemas, patirta, kad čia, nors vos 
rusenanti,  K. Sklėriaus atmintis 
dar gyva. Senojoje mokykloje - 
muziejuje, suėdus senuose moky-
kliniuose suoluose, tarp atminties 
daiktų kalbėtasi su patyrusiais 
dailininkais Pranciškumi Gerliku 
ir Irina Gudoniene.

Piliakalnio dienos rytą pažinom 
apylinkes. Nukeliavome į Savičiū-
nų dvarą, gatvinį Kalniečių kaimą 
ir karaliaus Mindaugo raštuose 
minimą Juodonių piliakalnį, gėrė-
jomės milžine pušimi kapinių pa-
kraštyje. Sugrįžę piešėme. Visos 
aštuonios stovykloje dalyvavusios 
mergaitės pirmą kartą piešė ant 
drobės. 

Piešti, juoktis, kai savas menas 
vėjo paverstas krenta nuo stovo 
ant galvos ir nudažo plaukus... 
Lietus, sujungęs į mielą bendrystę,  
senosios sodybos gryčia, pavirtusi 
į dailės dirbtuves, vakaro pokalbis 
krosnelėje jaukiai plastant lieps-
noms, žvelgiant pro langus į sute-
mų gaubiamą pasaulį. Kunigiškių 

Kajetonui pašvęstos dienos Raimondas GUOBis

Praeitą savaitę Kunigiškiuose, Rūtos Stanevičienės sodyboje, 
vyko Svėdasų krašto moksleivių trijų dienų dailės bei kraštoty-
ros stovykla, skirta prieš 140 metų šiame kaime gimusiam dai-
lininkui Kajetonui Sklėriui (1876-1932) atminti. Juk jis - beveik 
pamirštas lietuviškosios akvarelės pradininkas bei nepralenktas 
meistras, skulptorius, visuomenininkas, net diplomatas,  princi-
pingas mokytojas, Kauno meno mokyklos direktorius, už nedorą 
elgesį iš ten išgrūdęs net patį Petrą Cvirką...

dienos lietus, iš trobos beveik ne-
išeinantis mielas taksas, piešinių 
šlifavimas, valgis, improvizaci-
jos. Stovyklos derliaus - dešimties 
spalvingų, mistiškų bei atpažįsta-
mų paveikslų parodos atidarymas 
- paskaitėlė apie K. Sklėrių, visų 
stovyklautojų sudainuota: „Ma-
tos iš tolo baltos langinės, obelys 
žydi, juokias merginos...“.  Vieti-
nių gyventojų ir mergaičių tėvelių 

„Gal čia reikėtų pataisyti“, - sako mokytoja Kristina Striukienė.

dėmesys. Darbų aptarimas ir iš 
Utenos atvykusių Renatos Buzė-
naitės ir Audronės Misiukaitės 
koncertas. 

Pyrago valgymas, jaukus pa-
šnekesys ir jausmingos atsisveiki-
nimo akimirkos.

Viltis, atmintis, graudumas ir 
džiaugsmo ašaros ir tikras suvoki-
mas, kad šviesiuose darbuose mes 
dar susitiksim.

Mes padarysim... Plenero dalyvės, apsiginklavusios drobėmis, tep-
tukais ir dažais Rūtos Stanevičienės sodyboje. Iš kairės: Kristina, 
Kotryna, Tautvilė, Aušrelė, Gintarė, Agnė, Vaida, Greta, Justė.

Autoriaus nuotr.

Kajetonui, keliais išvedėme. Susi-
pažinta su jo gimtojo kaimo įdo-
mybėmis, gėrėtasi medžiais mil-
žinais, apleista, grafičio piešiniais 
išmargintais buvusios aštuonme-
tės mokyklos pastatais, kapinėse 

Susirinkus pas Rūtą, susipaži-
nus, apie K. Sklėrių pasikalbėjus, 
stovyklavimo taisykles aptarus, 
kartu su dailės mokytoja Kristi-
na Striukiene aštuonių mergaičių 
pulkelį pirmosios dienos, skirtos 

Šį kartą savo anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams pa-
pasakojo verslininkas, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys 
Artūras ŠAJEVIČIUS.

* * *
Specialiosios Jungtinių Ameri-

kos Valstijų tarnybos nusprendė 
į Žemaitiją nusiųsti savo agentą. 
Ruošė jį gal šešerius metus, kalbą 
tobulai išmokė ir vieną dieną nu-
leido su parašiutu. Tautiniais že-
maitiškais rūbais aprengtas agentas 
susirado pievoje karvę melžiančią 
močiutę, gražiai žemaitiškai pasi-
sveikino. Močiutė jo iškart paklau-
sė:

- Tu amerikas agents?
- Kodėl taip galvoji? Aš gi taisy-

klingai rokuoju?
- Tai, kad pas mus, žemoičius, 

juoduku nelabai yr...

* * *
Eina du žydų rabinai, žiūri ant 

katalikų bažnyčios užrašas „Kas 
pereis į mūsų tikėjimą – sumokė-
sim 2000 dolerių“. Vienas jų sako:

- Užeisiu pasiaiškinti, kas ten 
vyksta.

Kai šis išėjo iš bažnyčios, kolega 
jo paklausė:

- Na ką, tikrai duoda 2000 dole-
rių?

- Ech, jūs, žydai! Jūs vis apie pi-
nigus...  
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„Anykštos“ prenumerata 
– gera dovana
Prenumeratos kuponą – 
šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ 
redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(nurodykite savo kontaktus 
ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui 
bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 
arba rašykite anyksta@anyksta.lt

D.Lingienės ūkyje 
Anykščių r. 

parduoda 
braškių uogas 

pačiam pasiskinti. 
Uogų kiekis  ribotas.
Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

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

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 
lyginame gruntą.

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

Birželio 25 d. 
gydytoja iš Vilniaus 

tikrins regėjimą.
Jonams, 

Janinoms ir 
Rasoms

akinių rėmeliai su 
70 proc. nuolaida.

Registracija 
tel. (8-655) 07882

 arba optikoje 
A. Baranausko a. 14.

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.

Vėl gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

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

Renkasi birželio 20-27 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.

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.

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

Renkamės birželio 23 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Skubiai - neblogos kokybės ši-
ferį. Gali atvežti.

Tel. (8-699) 79997.

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

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal indivi-
dualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Buria taro kortomis. Pasako 
praeitį, dabartį, ateitį.

Tel. (8-602) 49110.

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grin-
dis. Kloja parketą, parketlentes, 
remontuoja medines grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

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

Tel. (8-698) 05413.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Statybos ir remonto darbai, 
stogų dengimas, namų dažy-
mas, skardinimo darbai ir kt. 
Darbus atlieka visame Anykščių 
rajone.

Tel. (8-685) 68182.

Kokybiškai ir nebrangiai dažo 
namus bei atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-647) 59686.

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

Tel. (8-682) 37022.

Atlieka fasadų, pamatų šiltini-
mo, apdailos darbus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką. Dengia 
šlaitinius stogus. Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

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

(8-687) 97797.

Miškų savininkų dėmesiui - 
tvarkome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

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

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

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

Veža žvyrą ir įvairius krovinius 
su savivarčiu GAZ-53. 

Tel. (8-683) 57655.

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu atlieka žemės kasimo, pla-
niravimo darbus. Įrengia van-
dentiekį, kanalizaciją. Tvarko 
kelius, rauna kelmus, valo kū-
dras.

Tel. (8-670) 12913.

Kokybiškai ir nebrangiai smul-
kina pievas.

Tel. (8-687) 59061.

Šienauja pievas, smulkina 
žolę.

Tel. (8-608) 51317.

Nušienauja, supresuoja, iš-
siveža. Skiemonių, Alantos, 
Tirmūnų, Kurklių sen. 

Tel. (8-630) 10200.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valo-
me pakrantes, melioracijos 
griovius. Atliekame kitus pa-
našaus profilio darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Reikalingi E kategorijos 

vairuotojai darbui Europoje 

arba reisuose iš Lietuvos į 

Skandinaviją ir atgal.  

Tel.: (8-686) 23411, 

(8-698) 46745.

Transporto įmonei reikalingi:
Autovežių ir vilkikų vairuotojai 

darbui Europoje.
Autovežių vairuotojus be patir-

ties apmokome.
Darbas su naujais vilkikais ir 

puspriekabėmis.
Garantuojame geras darbo 

sąlygas bei laiku mokamą darbo 
užmokestį.  info@bleiras.lt

Tel.: (8-698) 00701,  
(8-656) 80011.

„Gimtojo Rokiškio“ 
bendrovei 

reikalingas vadovas.
CV siųsti iki birželio 

30 d. el. paštu 
buhalterija@grokiskis.lt

Informacija 
tel. (8-620) 78227.

siūlo darbą
Restoranas „Nykščio namai“ ieš-

ko virėjos (-o). 
Tel. (8-640) 43197.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.
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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.

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.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę 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, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito 
prieš sandorį. 

Tel. (8-687) 23618.

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius 
objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

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

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

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Piktagalio kaime - 115 kv. m gyve-
namąjį namą su ūkiniais pastatais. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha že-
mės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Anykščių r. Debeikių  sen. - sodybą 
vienkiemyje, šalia yra 4,70 ha žemės. 
Be tarpininkų.

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

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Žemės ūkio technika

Traktorių MTZ-82 su padargais, 
vienaašį tralą.

Tel. (8-641) 00771.

Šieno rinktuvą - 750 Eur, trąšų bars-
tytuvą - 550 Eur ir chemikalų purkštu-
vą - 500 Eur.

Tel.: (8-612) 18408, 
(8-381) 7-71-04.

Rotacines šienapjoves, smulkin-
tuvus, vartytuvus, purkštuvus, trąšų 
barstomąsias, lėkščiuotuvus, kulti-
vatorius, frezus, bulvių kasamąsias, 
frontalinius krautuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kita

Braškes Adomynės k., Kupiškio r. 
Gali atvežti iki Svėdasų.

Tel. (8-616) 22178.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis 40-60 kg, 
perkant 2 puseles (visa kiaulė) kaina 
tik 2,14 Eur, taip pat didelių kiaulių 
skerdieną 1,69 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Statybinę medieną, obliuotą medie-
ną, lauko ir vidaus dailylentes.

Tel.: (8-684) 79160, (8-686) 32605.

Sausą medieną: gegnes 5x15x6 m 
yra 3 kub. m (kaina 165 Eur/1 kub. 
m), viengubo pjovimo lentas 2,5 cm 
storio  yra 3 kub. m (kaina 110 Eur/1 
kub. m).

Tel. (8-672) 38079.

Naudotas senoviškas raudonas 
plytas, įvairią statybinę medieną, me-
talinį stačiakampį angarą 12x36 m., 
naudotą šiferį. 

Tel. (8-611) 32460. VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 19 
d. (sekmadienį), paskutinį kartą šiais 
metais, prekiausime “Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai au-
gančiais, ROSS-309 veislės vienadie-
niais mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, spec. le-
salų. 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.

VIŠTAITĖS! Birželio 23 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
ir  lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
jaunomis kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gai-
džių (tel. 8-616 50414). Viešintose 9.40, 
Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 9.55, 
Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo 
ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35, 
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 11.00, Varkujuose 11.35 Mačionyse 
13.50, Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, 
Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25, 
Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 14.50, 
Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, 
Kavarske 15.25, Šeriuose 15.35, Svirnuose 
15.50

PARDUODAME:
Javų kombainą Volvo BM830s 

(2.8 m, smulkintuvas), plūgus 
Kverneland, Overum (2-4 korpusų), 
diskines šienapjoves ( Krone, Claas, 
John Deere, nuo 2.4 m, iki 3.2m, 
prikabinamos, pakabinamos ir fron-
talinės), šieno grėblį Claas liner 430 
(užgriebis 4.2 m),  kultivatorių Vema 
(3 m., 31 plunksna, sulenkiamas, 
lyginimo lenta), šakinis krautuvas 
Desta (3.5 ton, dyzelinis), autokraną 
Kamaz 53212, buldozeri Fiat-Allis 
(vartomas peilis), medienos smul-
kintuvą Timberjack (savaeigis, bun-
keris, fiskaras), savivartį sunkvežimį 
Scania 143 (1995 metų, 6x4 važiuo-
klė), žirklinį keltuvą Grove (aukštis 
6.2 m, keliamas svoris 227 kg), te-
leskopinį keltuvą Haulote TPX23 
(darbinis aukštis 23 m, siekis 19 m, 
dyzelinis variklis), šakinį krautuvą 
Hegg (12 tonų, dyzelinis), traktoriu-
ką Kubota B7100 (kabina, 16AG, 
priekyje ir gale yra darbinis velenas/
hidraulis, šluota). Sunkvežimius 
Scania, Volvo, Mercedes dalimis. 

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

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

Tel. (8-657) 66116.
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mėnulis

Marcelinas, Morkus ,Ginbutas, 
Vaiva Arnulfas, Marina.

šiandien

birželio 19 d.

birželio 20 d.

birželio 18-20 pilnatis.

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.

Florentina, Silverijus, Žadvai-
nas, Žintautė, Nandas.

anekdotas

oras

+21

+14

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė keičia mitybą

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

ko daržovės tos neauga,
Piniginės jos nesaugo.
Reikia ruoštis – bus žiema,
O aš valgysiu viena.

Prisiskaitė - teigė žynės
ją išgelbės tik dilgynės.
O kai šaltos pūgos stūgaus,
Atgaivins balandos, žliūgės.

kam tas daržas, aš kvailė - 
Valgoma visa žolė.
karvės šlamščia pievą juodą,
O vis tiek dar pieno duoda. 

Po mitybos pakeitimo 
imsis sporto ir bėgimo:
„ir kursuosiu sau grakščiai  
trasoj kaunas - Anykščiai“.

Lajų takas dirba nuo 9 iki 20 
valandos be poilsio dienų, tik 
šio mėnesio  20 ir 21 dienomis 
nedirbs, nes atvažiuos aukštali-
piai ir patikrins tako ir bokšto 
varžtus. 

Pernai Anykščius užplūdę 
Lajų tako lankytojai reikšdavo 
pretenzijas, kad neturi kur pa-
valgyti. Dabar pačiame mieste 
atsidarius dar kelioms kavinėms 
ne viena jų net pietų metu būna 
pustuštė, o per poilsiautojų ir 
turistų antplūdį mieste dažnam 
dėl pietų tenka užgaišti valandą. 
Kita vertus, dalis pavalgo arba 
bent jau užkanda lauko kavinėse 
prie Lajų tako. 

Lauko kavinės prie Lajų tako 
yra trys ir visos vienoje vietoje. 
Kainos visose trijose kavinukė-
se panašios, tačiau asortimentas 
gerokai skiriasi. Juodos kavos 
puodelis kainuoja 1,20 euro, ke-
babas – 3,50 Eur, kepti koldūnai 
– 2,50 Eur, čeburekas 1,30 Eur, 
karštas sumuštinis 2,50 Eur.  

Naujiena laikyti galima nebent 
„Mėsainių lizdu“ pasivadinusios 
lauko kavinės siūlomus mėsai-
nius su jautiena, plėšyta kiaulie-
na, vištiena ir netgi vegetariškus 
mėsainius, kurių kaina vienoda – 
5 eurai. Beje, šitoje kavinukėje 
už 9 – 11 eurų galima nusipirkti 
putojančio vyno, tiesa, jis neal-
koholinis.

Kavinukėse dirbančios mergi-
nos teigė, kad darbo joms, ypač 
savaitgaliais, per akis.

Prie Lajų tako galima atsigerti 
nealkoholinio vyno jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Medžių lajų take turistų ir poilsiautojų srautai, palyginus su pirmaisiais atidarymo mėnesiais, 
sumažėjo. Pasak atostogaujantį Anykščių regioninio parko direktorių pavaduojančios Rasos Gra-
žienės, per savaitę apsilanko apie 4 000 žmonių, tačiau iš jų apie 3 000 - per šeštadienį ir sekmadienį. 
Lajų take dirba 2 administratorės ir 4 tako prižiūrėtojai. Lankytojų alkį malšina 3 lauko kavinės. 

„Pasagėlės“ lauko kavinukėje šeimininkauja Alma Radlinskienė.

Lauko kavinukėje, siūlančioje ir nealkoholinio putojančio vyno, barmenė Fausta Beinorytė bulvy-
tes kepa krosnyje. 

Darbo dienomis lauko kavinukėse tuštoka.

Vienas draugas kitam skundžia-
si:

– Anksčiau viskas pas mane 
buvo: namas, mašina, gražios 
blondinės…

– Ir kur viskas dingo?
– Kaip kur? Žmona sužinojo…

Lajų take žmoniu nestinga 
ir per lietų.

Autoriaus nuotr.


