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Mokiniai niekada negerbs pataikaujančio 
ar kerštaujančio mokytojo

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Vida DIČIŪNAITĖ 
pasitinkant naujuosius moks-
lo metus tradiciniame interviu 
„Anykštai“ pasakoja apie švie-
timo sistemos naujoves, su ku-
riomis nuo šio rugsėjo susidurs 
moksleiviai, kalba apie aktualias 
šių dienų švietimo problemas: 
standartizuotų testų pliusus ir 
minusus, mokymosi krūvį ir ko-
repetitorių „poreikį“, pedagogo 
vaidmenį formuojant vaiko as-
menybę...

Vedėja interviu prisimena ir 
pačios darbą mokykloje, pasa-
koja, už ką mokiniai mėgo jos 
pamokas, o dėl ko ir papriekaiš-
taudavo...

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė sako, kad Anykščių rajone būtina didesnį 
dėmesį skirti pradinio ugdymo programai, nes mūsų rajono pra-
dinukų žinios žemesnės už respublikos vidurkį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

KVIEČIA. Anykščių kūrybos 
ir dailės mokykla kviečia įvairaus 
amžiaus mokinius ir suaugusiuo-
sius mokytis dailės (piešimo, tapy-
bos, grafikos, skulptūros, kerami-
kos, tekstilės, dailės istorijos). Jūsų 
laukia profesionalūs mokytojai. 
Smulkesnė informacija tel. (8-381) 
52953, adresas K. Ladigos g.3 (lop-
šelio-darželio „Žiogelis“ korpuse).

FESTIVALIS. Anykščių menų 
inkubatorius – menų studija (AMI) 
rugsėjo 9  - 10 dienomis rengia kū-
rybinių industrijų festivalį GLASS 
FEST LT,  skirtą stiklo bei šviesų 
menui. Festivalio temos glaudžiai 
susiejusios su Anykščiais - juk 
Anykščiai tebėra garsūs kvarcinio 
smėlio klodais. Festivalio metu 
vyks stiklo bei šviesų instaliaci-
jų kūrybinės dirbtuvės su stiklo 
meistru Mark Eckstrand bei AMI 
rezidente Juste Kamarauskaite, 
VDA dėstytoja doc .dr. Ieva Pal-
tanavičiūte. Rūta Undraitė–Mika-
lauskienė mokys šviesų kūrimo 
meno. Festivalį užbaigs šviesų 
dailininko iš Vokietijos Till Pöhl-
mann pasirodymas bei vienos 
geriausių Lietuvos elektroninės 
muzikos grupių GOLDEN PA-
RAZYTH koncertas. Kūrybinės 
dirbtuvės nemokamos, o bilie-
tus (6 eurai) į GOLDEN PARA-
ZYTH koncertą jau galima įsigyti.  

Remontas. Šalia „Maximos“ 
esanti Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo dovanų parduotuvė 
užsidarė remontui. Pasak koope-
ratyvo vadovės Ritos Kripaitienės, 
po remonto parduotuvės paskirtis 
nesikeis. Anykščių rajono vartoto-
jui kooperatyvui priklauso ir šalia 
parduotuvės esančios patalpos, 
kurias šiuo metu nuomojasi kavinė 
„Seklyčia“. 

Nevyksta. Garsiojo „Biržinkos“ 
kelio rekonstrukcijos projektas dar 
nepasiekė ir rangos darbų konkurso 
stadijos. Planuota, kad 5 kilometrų 
ruožo rekonstrukcijos darbai pra-
sidės dar šią vasarą, tačiau rangos 
darbų konkursas geriausiu atveju 
įvyks tik rugsėjį. Pasak Anykščių 
kelininkų vadovo Daliaus Stasiu-
konio, kelio ruožo rekonstrukcija 
turėtų būti atlikta per 3-4 mėne-
sius.

Paskirtys

Kodėl daugelis nepatenkinti 
minimaliu atlyginimu, kurį siūlo 
beveik visi darbdaviai, ir išva-
žiuoja? Todėl, kad jie gyvenimo 
prie Brežnevo nematė. 

Pavyzdžiui, jeigu ant žirklių 
parašyta, kad jos tinkamos vištų 
kauliukams karpyti, tai garantuo-
tai tiks ir kojų nagams nusikirpti. 
Bet ne, jie būtinai pirks atskiras. 
Tai kaip jie išgyvens? 

Linas BITVINSKAS

Anykščių kultūros darbuotojų pinigų 
ieškos Valstybės kontrolė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono kultūros darbuotojų atlyginimų paieškose dalyvaus ir Valstybės kontrolė. Šios institucijos atlikti auditą Anykščių 
savivaldybės administracijoje paprašė Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis.

Absoliučiai daugumai Anykščių rajono tarybos narių dėl rajono kultūros darbuotojų 
atlyginimų galvų neskauda.

Autoriaus nuotr.

Kultūrininkų atlyginimų problemos klausimą 
„įsuko“ jauniausia Anykščių rajono tarybos 
narė Gabrielė Griauzdaitė. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vėl kviečia 
jaunųjų 
žurnalistų 
mokyklėlė

Direktoriaus 
moto: tvirtai 
stovėti ant
žemės, bet
žiūrėti į dangų

Giedrius Titenis nori išbandyti 
gyvenimą didmiestyje

Plaukikas baigia derybas su 
užsieniečiu specialistu, kuris 
taps jo treneriu.

M o k y k i s  m u z i k o s  s u  m a l o n u m u !
 

  k v i e č i a
YAMAHA muzikos mokykla 
Anykščiuose kviečia mokytis 

muzikos su malonumu! Įvairios programos kūdikiams 
nuo 4 mėn., vaikams ir moksleiviams. Kviečiame 
registruotis į nemokamas parodomąsias pamokas 
internetu, adresu: yamaha muzikos mokykla.lt arba 
skambinkite telefonu: 861047945

Jeigu Jūs mylite muziką - mums pakeliui!
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spektras

Apie sumedžiotą gyvūną vietos me-
džiotojams pranešė žirnių lauką kūlęs 
kombaino vairuotojas, šie apie tai in-
formavo aplinkosaugininkus. Įvykio 

Debeikių seniūnijoje rasta neteisėtai 
sumedžiota elnio patelė

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 26 dieną, Debeikių seniūnijos 
Aušros kaimo žirnių lauke aptikta neteisėtai sumedžiota elnio 
patelė. 

aplinkybes pavesta aiškintis tądien 
apskrityje budėjusiems Utenos regi-
ono aplinkos apsaugos departamento 
Molėtų rajono agentūros specialis-

tams.
„Matosi šautinė žaizda, kulkos įėji-

mo ir išėjimo žymės. Greičiausiai šau-
ta nuo netoliese esančio keliuko. Ap-
klausėme vietos medžiotojus. Kažką 
nustatyti dabar bus labai sunku. Ban-
dysime dar apklausti vietos gyvento-
jus“, - „Anykštai“ sakė įvykį tiriantis 

Molėtų rajono agentūros vyriausiasis 
specialistas Robertas Kuzma.

Elnių pateles medžioti leidžiama tik 
nuo spalio 1-osios iki  sausio 15 die-
nos. Brakonieriui gresia administra-
cinė ar net baudžiamoji atsakomybė, 
taip pat gali tekti atlyginti ir gamtai 
padarytą žalą.

Sukaktis. 1993 m. rugpjūčio 31 
d. 23 val. 45 min. Lietuvos sieną 
pervažiavo geležinkelio ešelonas su 
paskutinio mūsų šalyje dislokuotos 
rusų kariuomenės dalinio likučiais. 
Ši diena baigė 1940 m. prasidėjusią 
ir 53 metus trukusią okupaciją. Sve-
tima kariuomenė išvesta po ilgų ir 
varginančių derybų. 

Vardas. Vardas. Kauno 
Šv.Pranciškaus gimnazijai vakar 
iškilmingai suteiktas Prezidento 
Valdo Adamkaus gimnazijos var-
das. Tai pirmoji mokykla Lietuvo-
je, pasirinkusi ekologinio mokymo 
kryptį. Į šventę atvykęs V. Adam-
kus neslėpė emocijų. “Prisipažįs-
tu, dabar man kalbėti ir lengva, ir 
sunku. Lengva, nes su jaunimu, su 
moksleiviais visuomet greitai randu 
kalbą, jaučiuosi laisvas ir atviras. O 
sunku todėl, kad šiandien man su-
teikta tikrai didelė garbė, ir aš esu 
ne tik labai dėkingas, bet ir labai su-
jaudintas. Ačiū jums už pasitikėji-
mą manimi ir mano darbais”, - sakė 
Prezidentas. Jo vardo gimnazijai, 
pasak V. Adamkaus, perduotas kny-
gų paketas, leisiantis mokiniams 
dar labiau įsigilinti į ekologijos ir 
aplinkosaugos problemas.

Vaikai. Nuo pirmadienio Jona-
vos rajono Ruklos Jono Stanislaus-
ko pagrindinėje mokykloje pradės 
mokytis 17 pabėgėlių vaikų. Kol 
kas jiems nereikės gilintis į mate-
matikos, chemijos, geografijos ar 
kitų mokslų paslaptis. “Kadangi at-
vykusieji nieko apie lietuvių kalbą 
nežino, skirtingo amžiaus mokslei-
vius mokysime kartu”, - sakė mo-
kyklos direktorius Darius Mockus. 
Išlyginamąją klasę 20 valandų per 
savaitę lankys 6-14 metų vaikai. 
Jie susipažins su lietuviška abėcėle, 
tartimi, svarbiausiomis gramatikos 
taisyklėmis. Be sirų vaikų, klasę 
lankys ir irakiečių bei afganistanie-
čių atžalos.

Paleido. Šiaulių apygardos teis-
mas į laisvę paleido dar du korup-
cijos byloje įtariamaisiais tapusius 
Šiaulių bendrovių vadovus. Toje 
pačioje byloje papirkimu bei do-
kumentų klastojimu įtariamas ben-
drovės “Šiaulių plentas” direktorius 
Juozas Aleksa paleistas prieš kelias 
dienas. Išnagrinėjęs apeliacinius 
įtariamųjų UAB “Transalda” va-
dovo 46 metų Viktoro Vachterio ir 
bendrovės “Šiaulių plentas” komer-
cijos direktoriaus Dariaus Striogos 
skundus, teismas nusprendė, kad 
pasistūmėjus tyrimui pagrindo lai-
kyti juos suimtus nebėra. Abu vado-
vai po vakarykščio posėdžio paleis-
ti, pateikę po 10 tūkst. eurų užstatą 
bei raštišką pasižadėjimą neišvykti.

Vairuotojas. Teisme neseniai aša-
ras liejęs automobiliu mirtinai per 
perėją einančią moterį sužalojęs ir 
iš avarijos vietos pasprukęs klaipė-
dietis Aleksandras Zabolotnas buvo 
Temidės paliktas laisvėje, tačiau 
praėjus vos porai mėnesių nuo teis-
mo, vyras vėl įkliuvo vairuodamas 
girtas ir be vairuotojo pažymėjimo. 
Šių metų birželio 22 d. Klaipėdos 
miesto apylinkės teismas avariją, 
per kurią žuvo žmogus, padariusį 
tą patį A. Zabolotną nuteisė kalėti 
dvejus metus, tačiau paliko laisvė-
je, bausmės vykdymą atidėdamas 
dvejiems metams. Taip pat uždrau-
dė trejus metus vairuoti. Vyras savo 
kaltę visiškai pripažino, gailėjosi ir 
atsiprašė nukentėjusiųjų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pasak G. Titenio, su Žilvinu Ov-
siuku jo keliai išsiskyrė draugiškai 
abiem iš anksto aptarus situaciją. Ž. 
Ovsiukas Giedriaus treneriu buvo 
18 metų. Lietuvos plaukimo rinkti-
nės vyriausiuoju treneriu dirbęs Ž. 
Ovsiukas dar prieš Rio de Žaneiro 
olimpiadą nusprendė pradėti sėslesnį 
gyvenimą – tapo Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriumi ir 
pareiškė, kad po olimpiados trauksis 
iš rinktinės.  

G. Titenio teigimu, jo išvykimas į 
Vilnių nėra susijęs su naujo trenerio 
paieškomis, iš esmės jokio skirtumo, 
kuriame Lietuvos mieste sportininkui 
gyventi, jei treneris gyvena užsienyje. 
Pasak G. Titenio, jam paprasčiausiai 
norisi išbandyti gyvenimą dideliame 
mieste, patikrinti, gal ten geriau...

G. Titenio žmona Arminta iki tol 

„Gautame pranešime remiamasi 
laikraščio „Anykšta“ publikacijo-
mis „Mero sūnus šalia būsimos 
pilies įsigijo pastatą“ ir „Libera-
lai ruošiasi grįžtamajam ryšiui“. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
pradėjo tyrimą dėl mero elgesio

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) praneša, jog 
pradėjo tyrimą dėl Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio 
Tubio elgesio. Bus tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Teigiama, jog mero sūnus įsigi-
jo Naujųjų Elmininkų apleistos 
valgyklos patalpas iš savininko, 
kuris teikė prašymą merui suma-
žinti nekilnojamojo turto mokes-

tinę naštą. Nurodoma, kad meras 
galimai privačių interesų naudai 
pasinaudojo einant pareigas įgyta 
informacija kitokia tvarka ir mas-
tu, negu nustato įstatymai ar kiti 
teisės aktai“, – skelbia VTEK-as. 
Kas VTEK-ui parašė skundą, nėra 
nurodoma. Priminsime, kad kilus 
skandalui dėl mero sūnaus pirki-
nio, Anykščių socialdemokratų 

lyderis Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, kad bus šaukiamas sky-
riaus tarybos posėdis, kuriame bus 
sprendžiama, ar socdemai VTEK-
ui skųs merą. „Posėdžio nebuvo. 
Aš mero neskundžiau“, – „Anykš-
tai“ sakė D.Žiogelis. Tačiau jis 
neatmetė varianto, kad į VTEK-ą 
kreipėsi kuris nors kitas jo partijos 
bičiulis.

Giedrius Titenis nori išbandyti 
gyvenimą didmiestyje

Trijų olimpiadų dalyvis, Europos ir pasaulio čempionatų prizi-
ninkas, 27 metų plaukikas Giedrius Titenis iš Anykščių kraustosi 
į Vilnių. Plaukikas baigia derybas su užsieniečiu specialistu, ku-
ris taps jo treneriu. Tas užsienio specialistas, kuris treniruos G. 
Titenį - ne Rūtos Meilutytės mokytojas Jonas Rudas. Būsimasis 
anykštėno treneris moko ne vieną pasaulinio lygio plaukiką krū-
tine, taigi potencialius G. Titenio varžovus.   

dirbo Anykščių kultūros centre rengi-
nių koordinatore. Iš šio darbo ji jau iš-
ėjo ir ieškosi naujos veiklos Vilniuje. 

Plaukikas jau anksčiau yra kalbė-
jęs, kad sieks pasaulio elite išsilaikyti 
dar vieną olimpinį ketverių metų ci-
klą. Tokiu atveju jis taptų pirmuoju 
Lietuvos plaukiku, dalyvavusiu ketu-
riose olimpiadose.

Anykštėnas kurį laiką studijavo M. 
Romerio universitete. Tačiau vėliau 
nusprendė siekti plaukimo trenerio 
diplomo – dabar jis Lietuvos edu-
kologijos universiteto antro kurso 
studentas. Pasak Giedriaus, studijos 
LEU taip pat buvo viena iš priežas-
čių, kodėl jo šeima kraustosi į Vilnių. 
Jis svarstė, jog galbūt jau dabar im-
sis darbinės veiklos – teiks privataus 
plaukimo trenerio ar instruktoriaus 
paslaugas.         -ANYKŠTA

Šio sezono jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės veikla bus teminė – 
lankysime Anykščių turistinius ir 
pramoginius objektus, analizuo-
sime jų veiklą. Portale anyksta.lt 
bus sukurta nauja rubrika, kurioje 
publikuosime jaunųjų žurnalistų 
įspūdžius bei nuotraukas iš aplan-
kytų vietų. Taip pat bus išleistas ir 
popierinis jaunųjų žurnalistų mo-
kyklėlės laikraštis, kuris skaityto-
jus pasieks kartu su „Anykšta“.

UAB „Anykštos redakcija“ lei-

Vėl kviečia jaunųjų žurnalistų mokyklėlė
UAB „Anykštos redakcija“ kolektyvas ir šiais mokslo metais 

mokys jaunuosius žurnalistus. Pirmasis susitikimas vyks paskuti-
nį rugsėjo trečiadienį, 28 dieną, 15 valandą redakcijoje. Į jaunųjų 
žurnalistų mokyklėlę kviečiami Anykščių miesto ir rajono 6-12 
klasių mokiniai.  

džia Utenos regionui skirtą žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, rajoninį 
laikraštį „Anykšta“ ir regioninį 
naujienų portalą anyksta.lt. Taigi, 
jaunieji žurnalistai turės galimybes 
susipažinti, kaip kuriamos skirtin-
gos žiniasklaidos priemonės, pa-
matyti vidinę šių leidinių gamybos 
„virtuvę“. 

Susidomėję žurnalistų mokyklė-
lės veikla gali skambinti telefonu 
(8-687) 25892.

-ANYKŠTA 

Žilvinas Ovsiukas Giedrių Titenį treniravo 18 metų. Buvę par-
tneriai nusprendė pasukti skirtingais keliais.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

Ką manote apie 
dokumentų 
reikalavimą 
perkant 
alkoholį?

Pašto įstatymu gyventojams 
numatyta pareiga įsirengti ra-
kinamas, aiškiai ir suprantamai 
numeruotas gaunamų laiškų 
dėžutes, kurios turi būti laiški-
ninkams lengvai prieinamose 
ir matomose vietose. Nuo rug-
pjūčio pirmosios laiškininkai į 
nerakinamas, nesunumeruotas, 
perpildytas ar netinkamo dydžio, 
p a k a b i n t a s 
n e t i n k a m o -
se vietose ar į 
įmonių įstaigų 
dėžutes, ant 
kurių nėra įmo-
nės ar įstaigos 
pavadinimo, korespondencijos 
ir spaudos leidinių nededa. Jie 
keliauja atgal į paštą, kuriame 
gyventojai ar įmonės bei orga-
nizacijos korespondenciją gali 
pasiimti patys.

Pasak pusę septynių ryto darbą 
pradedančios, apie 500 žmonių 
aptarnaujančios  laiškininkės V. 
Kymantienės, toli gražu ne visi 
gyventojai paiso šių reikalavimų. 
„J. Biliūno gatvės daugiabučiuo-
se kai kuriose laiptinėse įrengti 
tvarkingi rakinamų, aiškai sunu-
meruotų pašto dėžučių blokai, 
tačiau yra nemažai nerakinamų, 
sulankstytų, surūdijusių pašto 

Nesusitvarkę pašto dėžučių
korespondencijos eina į paštą

Praėjo mėnuo, kai Lietuvos pašto laiškininkai siuntas ir spaudos leidinius pristato tik į tvarkin-
gas, būtinai užrakinamas pašto dėžutes. Tokių neįsirengę korespondenciją ir spaudą gali atsiimti 
tik pašte. Deja, toli gražu ne visi išgirdo šį pašto raginimą. Tuo įsitikinome su Anykščių pašte šeše-
rius metus dirbančia  laiškininke Virginija Kymantiene pasivaikščioję jos aptarnaujamoje J. Biliū-
no gatvės dalyje bei keliose Janydžių gatvelėse. 

dėžučių. Blokuose viena kita ra-
kinama, sunumeruota, tad reikia 
būti atidžiai, - sakė laiškininkė, 
pastebėjusi, kad tinkamų dėžu-
čių palaipsniui daugėja. – Dar 
sudėtingiau individualių namų 
gatvėse, kur dar nežinia nuo ko-
kių laikų tebėra seni neišvaizdūs, 
seniai neberakinamų dėžučių 
blokai. Tenka einant gatve ati-

džiai stebėti, 
ar pasikabino 
ir kur pasika-
bino prenume-
ratorius ar 
koresponden-
cijos gavėjas 

pašto dėžutę ar ne“.
Laiškininkė parodė keletą to-

kių tik metalo laužui betinkančių 
blokų J. Biliūno gatvėje. Mums 
besišnekučiuojant iš kiemo atėjo 
Valerija Bagdišankienė. Ji neslė-
pė ypač gerų santykių su laiški-
ninke ir pasidžiaugė, kad tik tą 
dieną pasikabino naują “Senu-
kų“ prekybos centre nusipirktą 
pašto dėžutę. „Girdėjom, kad 
paštas ragino susitvarkyti pašto 
dėžutes, tačiau kažkaip galvo-
jom,  kad gal ir į senąją neš. Va, 
kai kartą į paštą suvaikščiojom, 
tai naują nusipirkom ir ant namo 
sienos pasikabinom. Dabar 

mums nė į gatvę išeiti neberei-
kia“, - šypsojosi moteris. 

Laiškininkui dabar tenka papil-
domas krūvis gabenti atgal į paštą 
spaudos leidinius ir koresponden-
ciją, nešiotis ją po kelis kartus. 
„Ką jau padarysi, toks mūsų dar-
bas, -  sakė V. Kymantienė, primi-
nusi, kad didžiąją dalį aptarnauja-
mos zonos žmonių pažįstanti, ne 
vienam pašto platinamą prekę į 
namus atnešusi, spaudą užsakiu-
si. - Pažįstu žmones, susitinkame, 
pakalbame, žiūrėk, už dienos, ki-
tos, įsitikinę, kad kitaip jau nebus, 
pašto dėžutę ir pasikabina. Paaiš-
kiname, kad jei dėžutė nerakina-
ma, netvarkinga, išlaužtom dure-
lėmis, jiems adresuotus laiškus 
ar leidinius gali pasiimti bet kas. 
Jie patys turėtų būti suinteresuoti, 
kad jiems adresuotos siuntos ne-
patektų į svetimas rankas“. 

Yra daugiabučių, kurie susidė-
vėjusias, senas pašto dėžutes pa-
keičia nauju pašto dėžučių bloku. 
Kaip pavyzdį, kur ir gyventojų, ir 
įstaigų pašto dėžutės tvarkingos, 
estetiškos, laiškininkė minėjo J. 
Biliūno 28 - ąjį namą. 

Pasak laiškininkės, naujų paš-
to dėžučių galima įsigyti ir pašte 
bei didesnėse parduotuvėse. 

-ANYKŠTA

J. Biliūno gatvės gyventoja Valerija Bagdišankienė (dešinėje) negavusi korespondencijos ant laiški-
ninkės Virginijos Kymantienės nesupyko, paskubėjo ant namo sienos pakabinti naują pašto dėžutę. 

Tokių pašto dėžučių blokų dar yra J. Biliūno 
gatvės daugiabučių laiptinėse. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

„Į šias pašto dėžutes malonu dėti spaudą ir laiš-
kus“, - sakė laiškininkė apie J. Biliūno gatvės 
28 namo pašto dėžutes. 
 

...kai kartą į paštą su-
vaikščiojom, tai naują nu-
sipirkom ir ant namo sie-
nos pasikabinom...

Kornelija PIPIRIENĖ, anykš-
tėnė:

- Labai gerai. Pritariu, kad pirk-
dami alkoholinius gėrimus visi 
privalo rodyti asmens dokumentą. 
Manau, dėl to alkoholis nepilna-
mečiams bus sunkiau prieinamas. 

Aldona ZABULIONYTĖ, 
anykštėnė: 

- Man prekyba alkoholiu neaktu-
ali. Nei aš perku, nei aš geriu. Gal 
ir gerai, kad pirkdami alkoholinius 
gėrimus visi privalės rodyti as-
mens dokumentą. Žmonės svarsto, 
visokių kalbų girdžiu. Gal ir padės 
šis reikalavimas atgrasyti jaunimą 
nuo alkoholio. 

Ričardas PAKŠYS, anykštėnas:
- Manau, kad nesąmonė reika-

lauti amžių liudijantį dokumentą 
pateikti ir seniems žmonėms. At-
važiuos koks senelis iš kaimo ir 
alaus nusipirkt negalės. Absurdas. 
Tikrinti dokumentus perkant al-
koholį reikia jaunų žmonių. Ko-
dėl turi viešinti savo dokumentus 
seni? Jiems per tuos rodymus yra 
tikimybė dokumentą ir pamesti. 

Apie 2030-iuosius Anykščius 
paliks paskutinis vaikas...

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja, apie 
mokinių skaičiaus mažėjimo ten-
dencijas:

„Beveik kaip kasmet pastarai-
siais metais, rajone turėtų sumažėti 
apie 150 mokinių.”

Daug žinosi – greit pasensi. 
Todėl mokyklas baigia 
jau barzdoti

Vida DIČIŪNAITĖ, lyginda-
ma Lietuvos mokyklas su kitų 
šalių mokyklomis:

„Lygindama šalių, kuriose lan-
kiausi, švietimo organizavimą su 
Lietuvos, manyčiau, kad mūsų sti-
prioji pusė – mokinių žinios.”

Tingėjote net susirinkti?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių socialdemokratų lyderis, 
„Anykštos” paklaustas, ar soc-
demai, kaip buvo žadėję, inicija-
vo kreipimąsi į Vyriausiąją tar-
nybinės etikos komisiją dėl mero 
Kęstučio Tubio elgesio: 

„Posėdžio nebuvo. Aš mero ne-
skundžiau.“

Paprastai kalbose vyrauja 
žodžiai, o ne skaičiai…

Kazys ŠAPOKA, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis” 
direktorius, apie atsikaitymo už 
atliekas naująją tvarką: 

„Nuomonės šiuo klausimu aš 
negaliu reikšti. Nėra jokių paskai-
čiavimų. Aš kada turiu skaičius, 
tuomet šneku.” 

Krokodilui Genai, 
gyvenusiam telefono būdelėje, 
nauja tvarka būtų palanki

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono tarybos narys, apie atsiskai-
tymą už atliekas: 

„Planuojama surinkti informa-
ciją ir galbūt teikti rajono Tarybai 
sprendimą, kad žmonės už šiukšles 
mokėtų pagal gyvenamąjį plotą. 
Bet tai yra didžiausia nesąmonė. 
Ne „kvadratai“ šiukšlina, o žmo-
nės.”

Bus verta grobti pasus ir už 
juos reikalauti išpirkos

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas, apie akciją, kai visi 
perkantys alkoholį privalės ro-
dyti asmens dokumentą: 

„Pareikalaus dokumento ir žmo-
gelis turės eiti per miestelį jo atsi-
nešti. Šiek tiek juokinga, bet sutin-
ku, jog įsigijimą apsunkins.“ 

Vieną butelį perkant 
išties pasą rodyti gėda

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, teigė, jog pirk-
damas alkoholį paso nerodys:

 „Nemanau, kad aš taip jaunai 
atrodau, kad norėdamas nusipirkti, 
pavyzdžiui, butelį alaus, dar turė-
čiau rodyti dokumentą.“ 
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Linas BITVINSKAS

Lietuvoj – viskas kaip visada. 
Gyvename ramiai, nes mūsų 
ramybę saugo iki dantų ginkluota 
kariuomenė, kuriai finansavimas vis 
didinamas ir didinamas, generolų 
jau turime daugiau negu kokia 
nors Anglija, be to, esame ginkluoti 
laivais – minininkais, šarvuočiais ir 
sraigtasparniais, kurie kainavo šim-
tus milijonų eurų. Bet kitos išeities 
nėra – reikia ginkluotis.  

Jei dėl kitos ginkluotės dar 
galima diskutuoti, bet štai virtuvės 
įranga kariuomenėje, kaip pasakytų 
rusai, „neturi analogų pasaulyje“. 
Po patikrinimo paaiškėjo, kad koks 
nors nupiepęs automatas kainuoja 
pigiau už Lietuvos kariuomenės 
samtį.  2014-aisiais vykdydama 
173,8 tūkst. eurų pirkimus, pjaus-

tymo lentelę kariuomenė įsigijo už 
180 eurų, duonriekį peilis — už 142 
eurus, kurio kaina parduotuvėje 
– 13 eurų. Kepsniams naudojama 
šakutė pirkta už 184 eurus, kiau-
rasamtis — už 70 eurų, galąstuvas 
— už 103 eurus, peilis mėsai kapoti 
— už 250 eurų, skirtingų dydžių 
samteliai — už 243 eurus ir 258 
eurus. 

Nemanau, kad čia brangu, nes 
ką mes, civiliokai, suprantam, 
turbūt tos mėsos 
pjaustymo 
lentelės yra 
prieštankinės, 
o kiaurasamtis 
– priešlėktuvi-
nis. Drebėkit, 
priešai, mūsų net virėjai gali  
kepsniams naudojama šakute su 
lazeriniu taikikliu atrėžti bet kokį 
tanko šarvą kaip kokią konservų 
skardinę, o kokios Latvijos puolimui 
užtektų tik poros virėjų batalionų.  

Kasmet didinant finansavimą 
mūsų kariuomenė galės nusipirkti 
ir dar daugiau technikos stebuklų, 
sakykim, bumeranginių kojinių, ku-
rias pasibaigus šoviniams į priešus 
galės svaidyti mūsų kariai, ar kro-
kodilo odos batų mūsų generolams, 
kad NATO vadovų susibūrimuose 
neatrodytų kaip kokie skurdžiai.

Kaip tik ir Seimo nariai vis ne-

rimsta, vis ieško naujų finansavimo 
šaltinių. Tiesa, palyginus su ka-
riuomene, Seimo nariai visai neturi 
fantazijos. Panašu, kad Lietuvoje 
mato tik porą finansavimo šaltinių, 
visa kita jau apmokestinta. Beliko 
tik tie, kurie važinėja automobiliais, 
na, dar ir nekilnojamąjį turtą reikia 
apmokestinti. Štai Darbo partijos 
pirmininkas Valentinas Mozūronis, 
pagarsėjęs įvestomis milžiniškomis 
baudomis už ne laiku pagautą kil-

buką, jau dabar 
kalba, kad po 
rinkimų įves to-
kius mokesčius 
už senus auto-
mobilius, kad 
lietuviams beliks 
pirkti tik naujus, 

o namai – tai žinoma, kad bus 
apmokestinti. Tik pagalvokit, seni 
mūsų opeliai ir golfai važinėja sau, 
naudos biudžetui neneša, skaudu 
Seimo nariams, o namai – tie išvis 
valstybinę žemę užėmę stovi. Tegu 
susimoka. Naivus žmogus gali pa-
klausti, kam to reikia, kai dauguma 
Lietuvos gyventojų vos galą su galu 
suduria? Kaip tai kam - o už ką 
mūsų kariuomenė samčius pirks? O 
už ką įsigysime šarvuočius?

Mūsų seimūnus reikia išsiųsti 
stažuotei į Rusiją. Kad fantazijos 
pasisemtų, kokias dar baudas 

galima sugalvoti vairuotojams. Ne-
seniai skaičiau, kad vieną Maskvos 
gyventoją policija nubaudė už tai, 
kad ištisinę liniją kirto jo automobi-
lio... šešėlis. Va čia tai lygis.

Jau gana ilgai stebiu karą Ukrai-
noje. Manau, ir mūsų kariuomenė 
turėtų atidžiau į jį pažiūrėti. Kaž-
kaip iki šiol kariškiai vis nesupran-
ta, kad pagrindiniai kovos veiksmai 
vyksta miestuose, o mūsų šauktinius 
ir reguliarią kariuomenę vis tampo 
po miškus ir pelkes. Pamurkdyti 
purve ir išmokyi miške pasalą su-
rengti dar nereiškia turėti paruoštą 
kareivį, mano nuomone. Tuo labiau, 
kad kovos veiksmai Ukrainoje rodo, 
kad pagrindinį vaidmenį, stabdant 
priešą, vaidina artilerija ir mobilios 
pėstininkų grupės. O ir kariauja-
ma visai sėkmingai dar Antrojo 
pasaulinio karo metu naudotais 
pabūklais. Štai Donecko oro uostą 
ukrainiečiai gynė net ir Pirmojo 
pasaulinio karo kulkosvaidžiais, le-
gendinėmis „maksimkomis“. Šiuos 
ginklus jie ištraukė iš užkonservuo-
tų karinių sandėlių. Karas vyksta 
net ne ginklų kokybe, brangumu ir 
gausa, o tautos dvasia. Būtent to ir 
reikėtų mokyti tiek mokyklose, tiek 
kariuomenėje. 

Aišku, čia kiek sunkiau – samtį 
gali parodyti, o kiek patriotizmo 
įpylei į žmogų – ne.    

Išskirtinė šalies savivaldybė

Lietuvos Vyriausybės nutarimu nuo 
2014 metų liepos pradėtos didinti vi-
sos šalies kultūros ir meno darbuotojų 
algos. Nuo 2014-ųjų liepos kiekvieno 
Anykščių rajono kultūros darbuotojo 
darbo užmokestis vidutiniškai pakilo 
117 eurų, o nuo 2015-ųjų liepos – dar 
46 eurais. 2014 ir 2015 metais kultū-
rininkų algų padidinimui skirti pinigai 
savivaldybėms pervesti kaip tikslinės 
dotacijos. Kultūros ir Finansų minis-
terijų atstovų teigimu, 2016-ųjų metų 
pirmąjį pusmetį savivaldybės privalė-
jo mokėti tokio paties dydžio atlygini-
mus kultūrininkams, kaip ir 2015-ųjų 
metų antrąjį pusmetį, kai buvo skirtos 
tikslinės dotacijos. Ministerijų atsto-
vų teigimu, lėšos, būtinos kultūrinin-
kų algų lygio išlaikymui, įkalkuliuo-
tos į bendrus savivaldybių biudžetus. 
Tačiau Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai, vieninteliai iš 60-ies šalies 
savivaldybių vadovų, pareiškė, kad 
papildomos lėšos rajono biudžeto 
nepasiekė ir nuo šių metų sausio 1 
dienos rajono kultūros darbuotojams 
vėl sumažino algas, kitaip tariant, jas 
grąžino į 2015 metų pirmojo pusme-
čio lygį. 

Kitose šalies savivaldybėse pro-
blema dėl kultūrininkų algų nekilo. 
„Anykštos“ kalbinti aplinkinių savi-
valdybių vadovai stebėjosi, jog mūsų 
rajone sumažintos algos ir taip jau ku-
kliai uždirbantiems kultūros ir meno 
žmonėms.

Iškėlė problemą ir išėjo iš darbo

Problemą į viešumą iškėlė jauniau-
sia Anykščių rajono tarybos narė, 
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė. 
Mergina dirbo Anykščių kultūros 
centre ir algos sumažėjimą pajuto 
savo kailiu. G. Griauzdaitė apie kul-
tūros darbuotojų algų mažėjimą ėmė 
kalbėti viešai, taip pat kreipėsi pagal-
bos į partietį Seimo narį Sergejų Jo-

vaišą. Dabar G. Griauzdaitei kultūros 
darbuotojų algų problema asmeniškai 
nebėra aktuali, ji iš valdiškos įstaigos 
išėjo į verslą, tačiau jos išjudintas pro-
cesas vyksta toliau. 

Raštus rašė abu Seimo nariai

Regis, tarpusavyje veiksmų nede-
rindami kultūrininkų algų paieško-
mis užsiėmė abu anykštėnai Seimo 
nariai: ir S. Jovaiša, ir „darbietis“ Ri-
čardas Sargūnas. Pastarojo padėjėjas 
Alfrydas Savickas per vieną iš rajono 
Tarybos posėdžių net ėmėsi barti S. 
Jovaišą, ko šis dėl biudžetininkų at-
lyginimų triukšmauja. Tuo tarpu pats 
R. Sargūnas raštu kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės vadovą 
Algirdą Butkevičių. „Vyriausybės 
atstovas Utenos apskričiai Imantas 
Umbražiūnas, dalyvaudamas rajono 
Tarybos posėdyje, atsakydamas į Ta-
rybos nario paklausimą dėl neišmokė-
tų padidintų atlyginimų šios kategori-
jos darbuotojams, paaiškino, kad pati 
savivaldybė sprendžia, kur panaudoti 
gaunamas tikslines lėšas, nesvarbu, 
kam jos buvo skirtos. Tai keistas po-
žiūris, kuris suponuoja mintį, kad sa-
vivaldybės gali nepaisyti Vyriausybės 
sprendimų ar nutarimų”, – savo rašte 
premjerui išdėstė Seimo narys R. 
Sargūnas. Šio Seimo nario iniciatyva 
prie bendro stalo vasarą buvo susėdę 
Kultūros ministras Šarūnas Birutis, 
Finansų viceministras Edmundas 
Žilevičius bei Anykščių vicemeras 
Sigutis Obelevičius. Tačiau ir šis pa-
sitarimas rezultatų neatnešė. 

Savąsias siunčiamų ir gaunamų raš-
tų šūsnis vis didino ir S. Jovaiša. Kol 
pagaliau po S. Jovaišos rašto Vyriau-
sybės kancleris Alminas Mačiulis taip 
pat raštu kreipėsi į Valstybės kontrolę. 
Kancleris paprašė patikrinti, ar teisė-
tai Anykščių savivaldybė naudoja 
biudžeto lėšas. Tiesa, kanclerio raštas, 
adresuotas Valstybės kontrolei, ypač 
mandagus. „Maloniai prašytume, 
esant galimybei, pagal kompetenciją 

atlikti reikiamus veiksmus”, – rašte 
Valstybės kontrolei parašė Vyriausy-
bės kancleris A. Mačiulis. 

   
Prašymą išgirdo

Valstybės kontrolė išgirdo Vyriau-
sybės kanclerio A. Mačiulio malonų  
prašymą.  Valstybės kontrolės 3-ojo 
Audito departamento direktorė Regi-
na Rudokienė „Anykštai“ patvirtino, 
kad gavo Vyriausybės kanclerio pra-
šymą, „esant galimybei, pagal kom-
petenciją atlikti reikiamus veiksmus 
Anykščių rajono savivaldybėje dėl 
kultūros ir meno darbuotojų darbo 
užmokesčio”. Ji teigė, kad Valstybės 
kontrolė planuoja strateginio tyrimo 
metu įvertinti susidariusią situaciją, 
pateikti išvadas ir, jeigu reikės, reko-
mendacijas. „Šitas klausimas nebus 
paliktas. Įvertinsime situaciją ir pa-
teiksime rekomendacijas“, - tvirtino 
Audito departamento direktorė. Tyri-
mas greičiausiai bus atliktas jau rug-
sėjo mėnesį.

Skola kultūros darbuotojams 
vis auga 

Panašu, kad esminė problema, ko-
dėl nukentėjo Anykščių kultūrininkai, 
buvo išskirtinė anykštėnų tikslinės 
dotacijos kultūrininkams išmokėji-
mo metodika. Kai Vyriausybė skyrė 
tikslines dotacijas kultūros darbuoto-
jų algų didinimui, daugumoje šalies 
kultūros įstaigų darbuotojams buvo 
keliami pareigybių koeficientai, kaip 
reikalauta Vyriausybės nutarime, tuo 
tarpu Anykščių kultūrininkams pa-
pildomi pinigai buvo išmokėti kaip 
priedai prie algų. Tvirtinant 2016-
ųjų metų Anykščių rajono biudžetą, 
atskaitos tašku laikytas kultūrininkų 
tarnybinių algų koeficientas ir lėšų jų 
atlyginimams poreikis paskaičiuotas 
be 2015-ųjų antrąjį pusmetį mokėtų 
priedų. 

Viename iš savo raštų (o jų šalies 
institucijoms, matyt, jau prirašyta ne-

mažai) Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis išdėstė, “kad 2016 metais 
nebuvo teisinio pagrindo papildomai 
skirti asignavimų kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmokesčiui pa-
didinti” ir taip pat pridūrė, kad “tvir-
tindama (rajono Taryba – aut.past.) 
2016 m. biudžetą asignavimus darbo 
užmokesčiui paskyrė pagal įstaigose 
patvirtintus koeficientus.”

Nuo šių metų liepos 1 dienos kul-
tūros ir meno darbuotojams dar kartą 
didinamos algos. Į rajono biudžetą 
kaip tikslinė dotacija pervesti 65 tūkst. 
266 eurai. Šie pinigai rajono kultū-
rininkams bus išmokėti, tačiau jeigu 
Valstybės kontrolė „neatrinks galų“, 
tų 46 eurų per mėnesį Anykščių kul-
tūrininkai neteks amžiams. O jei vis 
dėlto pavyks įrodyti, kad pinigai kul-
tūros darbuotojams turėjo būti išmo-
kėti, matyt, bus paskaičiuota prarasta 
suma už visą laikotarpį. Praėjus 8 šių 
metų mėnesiams kiekvienas iš mūsų 
rajono kultūros darbuotojų negavo vi-
dutiniškai po 368 eurus (46 x 8).

Didina koeficientus

Nuo šių metų liepos 1 dienos, kai 
skirta nauja tikslinė dotacija kultūros 
ir meno darbuotojų algų padidinimui, 
Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė bei Anykščių L. ir 
S. Didžiulių bibliotekos direktorius 
Romas Kutka savo darbuotojams 
padidino tarnybinius koeficientus. 
Anykščių muziejaus direktorius An-
tanas Verbickas „Anykštai“ sakė, 
jog pirmąjį mėnesį algų padidinimą 
išmokėjo kaip priedus, bet vėliau 
taip pat didins darbuotojams tarny-
binių algų koeficientus. Koeficientų 
kultūros darbuotojams padidinimas 
bent jau nesuteiks terpės interpretaci-
joms, kai bus tvirtinamas 2017 metų 
Anykščių rajono biudžetas. Anykščių 
kultūros centro darbuotojams nuo šių 
metų liepos 1 dienos „popieriniai“ at-
lyginimai didėja vidutiniškai 70 eurų 
per mėnesį.

Anykščių kultūros darbuotojų pinigų 
ieškos Valstybės kontrolė

...kaip tai kam - o už ką 
mūsų kariuomenė samčius 
pirks? O už ką įsigysime 
šarvuočius?..

Pražydo. Eidami takeliu nuo 
Anykščių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro link Psichikos  sveikatos 
centro žmonės stebėjosi obels žiedų 
keke buvusio Anykščių rajono mero 
Dariaus Gudelio tėvų sodyboje, o 
anykštėnės Dianos Pratapaitės tėvų 
sode pražydo kriaušė. Gamtininkai 
šiuos neįprastus pražydimus sieja su 
neregėtai lietingu rugpjūčiu. 

Darbas. Darbo biržos duome-
nimis, Anykščiuose šiuo metu yra 
registruotos 29 laisvos darbo vietos. 
Tik dviem pozicijom reikalingas 
aukštesnis nei vidurinis išsilavinimas 
– Anykščių kultūros centras ieško 
renginių koordinatoriaus (reikalin-
gas aukštesnysis išsilavinimas). Iki 
šiol šias pareigas užėmė plaukiko 
Giedriaus Titenio žmona Arminta. 
Renginių koordinatoriaus pareigybė 
tapo laisva, A.Titenei išvykus gyventi 
į Vilnių. Visuomenės sveikatos biuras 
ieško visuomenės sveikatos speci-
alisto (prašoma aukštojo koleginio 
išsilavinimo). Nurodoma ir siūloma 
mėnesinė alga – 497 Eur. 

Nakvynė. Anykščių rajono svečiai 
savo poilsiui gali rinktis iš 85 mūsų 
rajone nakvynes siūlančių vietų. Pra-
bangiausia vieta apsistoti – SPA Vil-
nius Anykščiai, o pigiausiai – vos už 
kelis eurus- pernakvoti galima J. Bi-
liūno gimnazijos arba Anykščių tech-
nologijos mokyklos bendrabučiuose. 

Rykštenė. Gamtininkai pataria 
žmonėms nesižavėti šiuo metu laukus 
ir pievas geltonais žiedais užtvindžiu-
siomis rykštenėmis ir su jomis kovo-
ti. Tai mūsų šaliai svetimas augalas, 
išstumiantis vietines rūšis. Patariama 
pavienius augalus iškasti, o ataugu-
sias atžalas nupurkšti herbicidais. 

Santuokos. Anykščių rajono Civi-
linės metrikacijos skyrius skelbia, jog 
rugsėjo mėnesį planuojama įregis-
truoti 4 santuokas.  

Autobusas. Kavarsko pagrindinei 
mokyklai-daugiafunkciam centrui 
gavus naują mokyklinį autobusą, 
siūloma jo turėtą mokyklinį autobusą 
perduoti Anykščių vaikų lopšeliui-
darželiui ,,Eglutė“. Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis ,,Eglutė“ autobusą 
naudotų priešmokyklinio amžiaus 
vaikų, gyvenančių toliau nei 3 km, 
ir vaikų, kuriems paskirta Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu kompleksinė 
pagalba, pavežėjimui.

Lietinga... „Rugpjūčio mėnesį 
nelijo 13 dienų, iškrito 100,5 mm 
į kv. dcm. kritulių,  o liepos mėnesį 
nelijo 8 dienas ir iškrito rekordinis 
kritulių kiekis - 154,3 mm. į kv. 
dcm., - sakė Anykščių hidromete-
orologijos posto stebėtojas Petras 
Buterlevičius per kelias dešimtis 
metų neatsimenantis tokio kritulių 
kiekio. Vakar ryte  vandens tempe-
ratūra Šventojoje siekė 17,6 laips-
nio, o vandens lygis upėje pakilęs 
27 centimetrus aukščiau vasaros 
vidurkio. 

Pasiūlymas. Rajono Taryba siū-
lys Lietuvos savivaldybių asociacijai 
„Auksinės krivūlės riterio“ apdo-
vanojimą suteikti Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos nariui, mero 
pavaduotojui, Sigučiui Obelevičiui. 
Lietuvos savivaldybių asociacija 
kiekvienais metais minint Lietuvos 
savivaldos dieną pagerbia labiausiai 
įvairiose srityse nusipelniusias šalies 
savivaldybes. Vienas iš apdovano-
jimų - „Auksinės krivūlės riterio“ 
ženklas.
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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 

3 mėn.
EUR

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

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

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69

2 numeriai 
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00

- Kas jums yra laimė?

- Skirtumas tarp lūkesčių ir re-
alybės.

- Jūsų didžiausia baimė?

- Gal proto netekimas...

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Per didelis atvirumas.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Dirbtinė šypsena.

Direktoriaus moto: tvirtai stovėti ant 
žemės, bet žiūrėti į dangų

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas VIL-
KONČIUS ne tik „direktoriauja“. Jis taip pat piešia paveikslus, 
naudodamas originalią tapybos štampavimo techniką, savo kūri-
nius eksponavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių parodose. O 
laisvalaikiu direktorius padeda piešimo „instrumentus“ į šalį ir 
imasi savo hobio – rekonstruoja senovinę techniką ir transporto 
priemones. Jis ir kolekciją įdomią turi – renka radijo imtuvus...

- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Ričardas Bransonas (vienas iš 
žymiausių šio meto britų verslinin-
kų, milijardierius, vienos garsiau-
sių pasaulio verslo grupių „Virgin 
Group“ įkūrėjas – aut.past.).

- Didžiausias iššūkis?

- Galbūt pirmas savarankiškas 
skrydis, šuolis parašiutu...

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie laimės prasmę... Arba dar 
– kaip rasti laiko sau pačiam...

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Pokštaudamas.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Plaukų.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?

- Gal konkrečiai neįvardinsiu – 
stengiuosi tam žmogui atleisti.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Vyriškumas – stipri siela ir kū-
nas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteriškumas – švelnumas, 
seksualumas, jautrumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- „Gražu, kas natūralu“, „Genia-
lumas slypi paprastume“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Savo šeimą.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- 1982 rugsėjo 18 d. Anykščiuo-
se. 

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Aiškiaregystės.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Praplėsčiau proto ribas iki be-
galybės.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Pedagoginio darbo stažas (A. 
Vilkončius mokytoju pradėjo dirb-
ti 1978 m. Kurklių vidurinėje mo-
kykloje, dėstė dailę ir darbus – aut.
past.).

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

- Žmogumi, tik kaip jau minė-
jau – su iki begalybės praplėstomis 
proto ribomis...

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Anykščiuose.

- Brangiausias turtas?

- Sveikata.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Anksti keltis.

- Jūsų svajonių profesija?

- Jeigu nuo vaikystės – tai lakū-
no.

- Geriausia jūsų būdo savybė?

- Į šį klausimą tiksliausiai atsa-
kytų mane gerai pažįstantys žmo-
nės.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Nuoširdumą, ištikimybę.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Jostein Gaarder, Danielle Ste-
el. 

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Vinetu.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Leonardas da Vinči.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Ne.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Vainius (pirmą kartą Anykš-
čiuose registruotas 1983 m.), 
Šilė.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Kaip ir minėjau – anksti keltis.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Dėl nesveiko gyvenimo būdo.

- Kaip norėtumėt numirti?

- Be kančių, ramiai.

- Jūsų gyvenimo moto?

- „Tvirtai stovėk ant žemės, bet 
žiūrėk į dangų...“

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkon-
čius norėtų turėti aiškiaregystės dovaną.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Baldus eksportuoja
 į Skandinaviją

AB „Balticsofa“ pirmtakas 
AB„Ąžuolas“ savo veiklą pra-
dėjo praėjusiame amžiuje, apie 
2000-uosius šią įmonę nusipirko 
Danijos verslininkai. Tada buvo 
pakeistas ir įmonės pavadini-
mas.  

AB „Balticsofa“ gamina ke-
liolikos rūšių minkštų baldų 
komplektus. Didžiąją dalį savo 
produkcijos įmonė eksportuoja 
į Daniją ir kitas Skandinavijos 
šalis. Per savaitę iš įmonės san-
dėlių paprastai išvežama apie 40 
sunkvežimių baldų.

Katlėrių ceche baldai tiesio-
gine prasme nėra gaminami. Į šį 
cechą vežamos jau pagamintos 
minkštų baldų detalės, iš kurių 
čia surenkami baldų komplek-
tai. Katlėriuose surinkinėjami 
tik dviejų kolekcijų baldai, tiesa, 
vienoje kolekcijoje gali būti net 
ir 8 atskiri baldų tipai. 

Abiem AB „Balticsofa“ 
Anykščių cechams vadovau-
jantis Mindaugas Linkevičius 
„Anykštai“ sakė, kad su skan-
dinavais dirbama todėl, kad ši 
rinka yra ypatingai dinamiš-
ka – švedai ar norvegai vos ne 
kasmet senesnius baldus keičia 
naujais. Žodžiu, gyvena kitaip 
nei lietuviai, kurių didelė dalis 
baldų nekeičia dešimtmečiais.

„Balticsofa“ priims naujus darbuotojus
Danų kapitalo įmonė AB „Balticsofa“ Anykščių rajone turi du 

cechus, juose dirba apie 100 anykštėnų. Anykščiuose, pastate, kur 
įsikūrusi ir „Bikuvos“ parduotuvė, veikia „Balticsofos“ siuvykla, 
o šalia Katlėrių (Skiemonių sen.) yra įmonės baldų surinkimo ce-
chas. Siuvykloje dirba apie 40 žmonių, baldų surinkimo ceche – 
apie 60.

Didžiausias AB „Balticsofa“ cechas yra Vilniuje, o bendrovėje iš 
viso dirba apie 400 darbuotojų. 

Žinojo, kad Anykščiuose daug 
siuvėjų

M. Linkevičius „Anykštai“ 
pasakojo, kad didelės gamybos 
įmonės įsikūrimas ir plėtra mūsų 
mieste pirmiausiai priklausė nuo 
potencialios darbo jėgos. Investuo-
tojams buvo žinoma, kad Anykš-
čiuose užsidarė didelė „Marčiaus“ 

siuvykla, taigi yra siuvėjų, kurios 
neturi darbo. Atidarius „Balticso-
fos“ siuvyklą, Anykščiuose ir ša-
lia Anykščių imtasi žvalgytis di-
delio ploto patalpų, kuriose būtų 
galima surinkinėti baldus. Mat 
siuvimo cechas gamina sofoms 
ar pufams reikiamas medžiagines 
dalis. Verslininkų norus ir reikala-
vimus atitinkančias – 2000 kv. m 
ploto patalpas pavyko rasti prie 
Katlėrių. Dabar dalies Anykščių 
siuvyklos gaminių nebereikia 
vežti į Vilnių, jie keliauja į Katlė-
rių baldų surinkimo cechą.

Kol kas Katlėrių cechas dirba 
viena pamaina - nuo 6 val. iki  
14 val. 30 min. Tačiau, pasak M. 
Linkevičiaus, AB „Balticsofa“ 
planuoja plėtrą ir, jei nesutrukdys 
nenumatytos priežastys, įmonė 
Katlėriuose įdarbins dar keliasde-
šimt žmonių, todėl bus dirbama 
dviem pamainomis. Anykščių ce-
chų vadovas tvirtino, kad anykš-
tėnai, norintys įsidarbinti, galė-
tų skambinti jam jau dabar (tel. 
8-633 53775).

Kolektyvas – mišrus

Katlėrių ceche vyrų ir moterų 
santykis apylygis. Darbuotojų 
amžius yra skirtingas. Yra ir jau-
nimo, ir vyresnių žmonių. M. Lin-
kevičius kalbėjo, jog darbo pobūdį 
ceche stengiamasi parinkti pagal 
darbuotojo galimybes. Vienoje 
vadinamojoje linijoje dirba šeši 
žmonės – jie atlieka skirtingus to 
paties baldo surinkimo veiksmus. 
Yra karkasų surinkėjai, porolono 
klijuotojai, baldų apmušėjai, pa-
kuotojai ir t.t. 

Didelės išmonės šiame darbe 
nereikia, kas nori dirbti, greitai 
įgunda. Tiesa, vienas svarbus (o 
kai kam ir esminis) reikalavimas 
yra - į darbą negalima ateiti išgė-
rusiam. Dėl šios priežasties jau 
ne vienas turėjo atsisveikinti su 
įmone.

Pirmą mėnesį, per bandomąjį 
laikotarpį, „Balticsofa“ Katlė-
rių baldų surinkimo cecho dar-
buotojams moka 350-370 eurų, 
atskaičius mokesčius. Vėliau at-
lyginimai priklauso nuo išdirbio, 
žmonės gauna ir 500-550 eurų „į 
rankas“. 

„Stengiamės supaprastinti dar-
bines operacijas (procesus) ir pa-
gerinti darbinę aplinką tam, kad 
darbuotojas turėtų galimybę pada-
ryti kuo daugiau ir tuo pačiu gautų 
didesnį atlygį“, – „Anykštai“ sakė 
„Balticsofa“ Anykščių cechų va-
dovas M. Linkevičius.

Jis pasakojo, jog įmonėje dirba 
Katlėrių, Pašilių, Skiemonių ir 
kitų aplinkinių kaimų gyvento-
jai. Nemažai darbuotojų važinėja 
iš Anykščių bei iš kitapus miesto 
esančių gyvenviečių. Pasak M. 
Linkevičiaus, transporto logistiką 
kol kas sprendžia patys darbuoto-

jai, kurie vykdami į darbą „kom-
plektuoja“ ekipažą ir dalinasi ke-
lionės išlaidas.

Mokamos premijos

Minėti 500-550 eurų atlygini-
mai nėra viršutinė riba - įmanoma 
uždirbti ir daugiau. Taip pat įmo-
nėje yra ir originali premijavimo 
sistema, pvz. 50 eurų premija mo-
kama tiems, kas ... tris mėnesius 
neturi nedarbingumo pažymėji-
mo.

Penktadieniais įmonėje rengia-
mi savaitės darbo aptarimai. Gerai 
dirbančius žmones „Balticsofa“ 
brangina ir, tarkim, išvykstan-
tiems į Vilnių gali būti siūlomas 
darbas sostinėje veikiančiame 
įmonės ceche. M. Linkevičius 
prisiminė, kaip du Katlėrių ceche 
dirbę molėtiškiai paprašė juos 
perkelti į Vilniaus cechą ir šis pra-
šymas buvo įvykdytas.

M. Linkevičius kalbėjo, kad 
„Balticsofa“ didžiąją dalį pelno 
investuoja į pačią įmonę, jos plė-
trą, įrangos atnaujinimą, darbo są-
lygų gerinimą. Šiemet prie Katlė-
rių cecho planuojama už 40 tūkst. 
eurų pastatyti naują katilinę.  

AB „Balticsofa“ Anykščių cechų vadovas Mindaugas Linkevi-
čius kalbėjo, kad Katlėrių baldų surinkimo cechas artimiausiu 
metu turėtų pradėti dirbti dviem pamainomis.

Į Katlėrių baldų surinkimo cechą suvežamos atskiros minkštų baldų detalės, iš kurių darbininkai surenka gaminius.

Didžioji dalis AB„Balticsofa“ produkcijos eksportuojama į Skandinavijos šalis.

Skiemonių seniūnijos se-
niūnas Stasys Steponėnas 
sakė, kad „Balticsofa“ Kat-
lėrių cechas įpūtė gyvybės 
visai seniūnijai: 

„Atlyginimai mokami sta-
biliai. Galimybė žmonėms 
dirbti yra suteikta, o atlygini-
mus reikia užsidirbti.“
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pirmadienis 2016 09 05

sekmadienis 2016 09 04

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
6.30 „Rojus Lietuvoj“. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 „Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai“. 
8.55 „Zoro kronikos“. 
9.20 „Aviukas Šonas 4“. 
9.30 Muzikinis projektas 
„Vario audra“. 
11.20 Palaimintosios Teresės 
iš Kalkutos (1910-1997) kano-
nizavimo Mišios iš Romos Šv. 
Petro aikštės.  
13.35 „Puaro“. N-7 
15.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (k). 
16.00 Žinios.  
16.15 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. 
17.10 Klausimėlis.lt.  
17.35 Savaitė. 
18.30 Šiandien.  
18.50 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Slovėnija.  
21.00 Panorama.  
21.30 Iškilmingas LRT se-
zono atidarymas 2016 „Čia 
Lietuva. Čia LRT“.  
23.05 Trumposios žinios.  
23.10 „Aistros laive“. N-14 
0.50 Trumposios žinios. 
0.55 „Puaro“ (k). N-7 
2.40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
3.05 Klausimėlis.lt (k). 
3.20 Muzikinis projektas 
„Vario audra“ (k).  
5.05 Savaitė (k).

6.30 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“ (k). 
6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“. 
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“. 
8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 „Troškimų akmuo“. 
11.50 „Prezidento duktė“. 
14.00 Pričiupom!. N-7 
14.30  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“. N-7 
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Aš galiu.  
22.00 „Eilinis Džo. Kerštas“. 
N-7 
0.10 „Pametę galvas Las 
Vegase“ (k). N-7

6.30 „Monsunas“. N-7  
7.00 „Transformeriai. 
Praimas“. N-7 
7.30 „Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“. N-7  
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 „Žuviukas Nemo“. N-7  
12.55 „Žaislų istorija 3“. 
15.00 „Laisvės troškimas“. 
N-7 
17.10 Ekstrasensai tiria. N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. N-7  
22.00 „Paskutinį kartą 
Vegase“. N-7  
0.10 „Žaidimų draugas“. 
N-14  

1.50 „Trys vėplos“. N-7
 

6.00 Pasaulio profesionalų 
imtynės. N-7 
7.00 Savaitės kriminalai (k). N-7  
7.30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. IV etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 „Viena už visus“. N-7 
10.05 Beatos virtuvė. 
11.00 „BBC dokumentika. 
Žavūs ir pavojingi“. N-7 
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7  
13.30 Už vaikystę (k).  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali.  
16.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.45 „44-as skyrius“. N-7 
18.40 „Žmogus-voras 2“. N-7 
21.00 „Sostų karai“. N-14 
23.05 „Kitos 48 valandos“. N-7 
0.55 „Baudėjas. Karo zona“ 
(k). N-14 
2.35 „Veidrodžiai“ (k). S 
4.20 „Žavūs ir pavojingi“ (k). N-7

6.50 „Būrėja“ (k). 
8.00 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
8.35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Liūtų prižiūrėtojas“. 
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“. 
12.00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje. 
13.00 „Didelės svajonės, ma-
žos erdvės“. 
14.10 „Kas namie šeiminin-
kas?“  
15.05 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Viengungis“. 
17.00 „Anželika ir sultonas“. 
N-7 

19.00 „Būrėja“. 
20.00 „Akloji“. 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir moteris 
prie lango“. N-7 
22.50 „Ateinu su lietumi“. N-14 
1.05 „Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?“ (k). N-7  
1.35 „Karalienė Izabelė“ (k). 
N-14 
2.50 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir ketvirtas 
vyras“ (k). N-7. 
4.20 „Liūtų prižiūrėtojas“ (k). 
5.05 „Kas namie 
šeimininkas?“(k).

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Klauskite daktaro (k). 
7.45 Laumės juosta 2016. 
9.30 Simfoninės muzikos va-
karas (k). 
10.50 Šventadienio mintys. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus. Antanas 
Saulaitis (k). 
12.20 ORA ET LABORA.  
12.50 Opera „Pilėnai“ Trakų 
pilyje. 
14.20 ARTS21 (k). 
14.50 Argentinos lietuviai tango 
ritmu (k).  
15.40 Karinės paslaptys.  
16.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
17.00 „Okupacija“. 
17.45 Žinios (k). 
18.00 „Neokupuotas“. 
18.50 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
19.40 Mokslo sriuba (k). 
20.05 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama (k). 

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Konkursas „Dainų daine-
lė 2016“ (k). 
0.10 Pasaulio futbolo čempio-
nato rungtynių apžvalga. 
0.45 Džiazo muzikos vakaras.  
1.45 „Neokupuotas“ (k).  
2.35 Muzika gyvai (k). 
4.00 ...formatas (k). 
4.15 LRT Kultūros akademija 
(k). 
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk (k). 
5.30 Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 „Penktoji pavara“ (k). 
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 „Paramos verslas“. N-14 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 Penktoji pavara (k). 
1.00 Ne vienas kelyje (k).  
1.25 Autopilotas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7 
4.10 Dviračio šou (k).  

6.30 Bearas Gryllsas. Išlikimas. 
N-7 
7.30 Jokių kliūčių! N-7  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7  

12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas. N-7  
13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 „6 kadrai“. N-7  
15.00 Pasaulio rali-kroso čem-
pionato Prancūzijos etapas.  
17.00 „Havajai 5.0“. N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
18.30 Ralis aplink Lietuvą.  
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Italijos prizo 
lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.  
22.40 Nakties TOP. N-14  
23.10 „Vikingai“. N-14  
0.10 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14 

7.25 „Visatos stebuklai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Moterų daktaras“. N-7 
12.45 „Delta“. N-7 
14.55 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai“. 
16.00 Žinios.
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 „Paskutinis skambutis“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos magija“. 
19.00 „Visatos stebuklai“. N-7 
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Žinios. 
23.00 „24/7“. 
0.00 „Paskutinis skambutis“. 
N-7 
2.00 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti“. 
3.40 „Visatos stebuklai“. N-7 
5.20 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
9.55 Iškilmingas LRT sezono 
atidarymas 2016 “Čia Lietuva. Čia 
LRT”.  
11.30 Klausimėlis.lt.  
11.45 Savaitė.  
12.40 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
22.30 Premjera. Obama 
Baltuosiuose rūmuose. 
23.40 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 Mauglis. Sugrįžimas pas 
žmones. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Geras žmogus. N14.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Visa menanti”. N-7.  
2.10 “Grubus žaidimas”. N14.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Kaip prisijaukinti slibiną 
2. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
20.30 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Kvantikas. N-14.  
0.30 Elementaru. N-7.  
1.30 Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai. N-7.  

 
6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 “Dingęs debesų žmonių 
miestas”. 
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “PREMJERA Žvaigždės 
kelias (Alos Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Oušeno dvyliktukas”. N-7.  
0.05 “Žmogus-voras 2”. N-7.  
2.25 “Sostų karai”. N14.  

 
6.50 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės”.
7.50 “Pagaminta Italijoje”.  
8.15 “Keista šeimynėlė”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.  
14.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XII. 
Svarbūs žmonės. N14.  
23.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir moteris 
prie lango. N-7.  
5.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Mūsų dienos - kaip šventė.  
8.15 Šokių akademija 3  (kart.). 
8.45 ORA ET LABORA.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos ati-
darymo po rekonstrukcijos šventė.  
13.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.25 Mokslo sriuba.  
14.45 Naisių vasara. 
15.10 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. 
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Premjera. Šokių akademija 
3. 
16.30 Likimo valsas. Vaidybinis 
serialas.  
17.25 Kultūrų kryžkelė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18.45 Kultūrų kryžkelė 
19.05 Septynios Kauno dienos. 

19.35 Anapus čia ir dabar.  
20.30 Premjera. Džesika Flečer 
3. N-7.  
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Tie žavūs žirgai. N-7.  
0.25 ARTi. Grafika.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Tikri vyrai.  

 
6.00 Apie žūklę (k).
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....  
11.15 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Autopilotas.  
12.35 Apie žūklę (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Bus visko.  
14.45 Autopilotas (k).  
15.10 “Penktoji pavara”.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  

12.30 Tėtušiai. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 JJ show. N-14.  
23.00 Okulus. S.  
1.10 Tėtušiai. N-7.  
2.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7. 

  
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 “Pėdsakas”. N-7. 
10.30 “Atšilimas”. N-7. 
11.35 “Delta”. N-7. 
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.40 “Inspektorius Mažylis”. N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 “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 “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Mafijos kronikos. N-14. 
0.45 “Delta”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.35 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Stilius.  
11.35 Obama Baltuosiuose 
rūmuose. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-14.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 Bonifacijaus atostogos. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Paskutiniai riteriai. N14.  
0.35 “Judantis objektas”. N-7.  
1.25 “Visa menanti”. N-7.  
2.15 “Grubus žaidimas”. N14.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Graži moteris. N-7.  
1.00 Elementaru. N-7.  
1.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14.  

4.00 Kerštas. N-7.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “PREMJERA Žvaigždės 
kelias (Alos Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 “Mano žmona - ragana”. 
N-7.  
23.40 “Oušeno dvyliktukas”. 
N-7.  
2.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.50 “Gyvi numirėliai”. N14.  
3.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.20 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
5.15 Farai (k). N14.  
5.40 Pričiupom! (k). N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Sostinės keksiukai”.  
8.15 “Keista šeimynėlė”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  

13.30 “Būrėja”.  
14.05 “Šeštasis pojūtis”.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. 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 XIII. 
Gijomo kalavijas”. N14. 22.55 
“Bėgantis laikas”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 “Midsomerio žmogžudys-
tės XII. Svarbūs žmonės”. N14.  
5.10 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Mūsų dienos - kaip šventė.  
8.15 Šokių akademija 3. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Rusnė. 
1 d.  
13.05 Anapus čia ir dabar.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Premjera. Šokių akade-
mija 3. 
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.35 Prokurorai.  
20.30 Premjera. Džesika Flečer 

3. N-7.  
21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Aistros laive. N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Karinės paslaptys.  
4.05 Prokurorai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Penktoji pavara”.  
12.10 Info diena.  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Autopilotas (k).  
14.25 Ne vienas kelyje (k).  
14.55 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtušiai. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 

N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Rytai. N-14.  
0.25 Tėtušiai. N-7.  
1.25 112. Ekstremali pagalba. 
N-7. 

  
6.20 Reporteris.  
7.30 Nuoga tiesa. N-7. 
9.30 “Pėdsakas”. N-7. 
10.30 “Atšilimas”. N-7. 
11.35 “Delta”. N-7. 
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 “Miškinis”. 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 “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Atšilimas”. N-7. 
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kartų kovos.  
0.45 “Delta”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.45 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
3.25 “Miestelio patruliaiN-7. 
4.10 “Delta”. N-7. 
4.55 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
5.35 “Tigrų sala”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
12.40 TV žaidimas “Kas 
ir kodėl?”. Ved. Paulius 
Ambrazevičius. (kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Italų kino magija. 
Premjera. Pato dingimas. N-7.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7.
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Uždara grandinė. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Visa menanti”. N-7.  
1.50 “Grubus žaidimas”. N14. 

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kon Tikis. N-7.  
0.55 Elementaru. N-7.  

1.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
2.15 Skandalas. N-14.  
3.55 Kerštas. N-7.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 “PREMJERA Žvaigždės 
kelias (Alos Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Narkotikų kelias”. N14.  
0.35 “Mano žmona - ragana”. 
N-7. 
2.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.20 “Gyvi numirėliai”. N14.  
4.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.45 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?” 
8.15 “Keista šeimynėlė”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.  

14.05 “Šeštasis pojūtis”.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. 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 XIII. 
Laiškas. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  
3.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.45 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. Gijomo kalavijas. N14.  
5.15 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Gustavo enciklopedija.  
6.30 Duokim garo!  
8.15 Šokių akademija 3. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Rusnė. 
2 d.  
13.05 Australijos lietuviai - tolimi 
ir artimi.  
13.50 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Premjera. Šokių akade-
mija 3. 
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Klauskite daktaro.  
19.40 Neokupuotas.  

20.30 Premjera. Džesika Flečer 
3. N-7.  
21.20 Kelias į namus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Choristai. N-7.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Paramos verslas. 
12.10 Info diena.  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtušiai. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  

17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Lietuvos futbolo rung-
tynės. Marijampolės “Sūduva” 
- Vilniaus “Žalgiris”. Tiesioginė 
transliacija.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Medžioklės sezonas. 
N-14.  
23.55 Tėtušiai. N-7.  
0.55 112. Ekstremali pagalba. 
N-7. 
1.50 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  

  
6.20 Reporteris.  
7.30 Auksinė daina.  
9.30 “Miškinis”. N-7. 
10.30 “Atšilimas”. N-7. 
11.35 “Delta”. N-7. 
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “80-ieji”. N-7. 
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo” 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Delta”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Atšilimas”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kartų kovos.  
0.45 “Delta”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.45 “Inspektorius Mažylis”. N-7. 
3.25 “Miestelio patruliaiN-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
11.45 Emigrantai. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Naujoji lietuvių dokumen-
tika.  
23.05 Premjera. Enderio žaidi-
mas. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
5.30 Klausimėlis.lt. HD (kart.). 

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Tikras teisingumas. Gatvės karai. 
N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Visa menanti”. N-7.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Farai.. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kol nenuėjau miegoti. 
N-14.  
0.15 Elementaru. N-7.  
1.15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
2.05 Skandalas. N-14.  

3.50 Kerštas. N-7. 

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 “PREMJERA Žvaigždės 
kelias (Alos Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Hadsono vanagas”. N-7.  
23.40 “Narkotikų kelias”. N14.  
2.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
3.10 “Gyvi numirėliai”. N14.  
3.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
5.25 Savaitės kriminalai (k). N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?” 
8.15 “Keista šeimynėlė”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.  
14.05 “Šeštasis pojūtis”.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. 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 Nebylus liudijimas. 
Snaiperio lizdas.. N-7.  
23.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
2.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
3.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.45 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. Laiškas (k). N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.15 Šokių akademija 3. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Rusnė.  
13.05 Teatras.  
13.50 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Premjera. Šokių akade-
mija 3. 
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.05 Legendos.  
19.50 Bėdų turgus.  
20.30 Premjera. Džesika Flečer 
3. N-7.  
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Kino operatoriaus 
Algimanto Mockaus kūrybos 

retrospektyva. Žalčio žvilgsnis.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Baleto solistės Nelės 
Beredinos benefisas. 
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Anapus čia ir dabar.  
5.00 Panorama.

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.10 Info diena. dienos komen-
taras (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Paramos verslas (k). 
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys..  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtušiai. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  

19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Viešpatavimas. N-14.  
0.25 Tėtušiai. N-7.  
1.20 112. Ekstremali pagalba. 
N-7. 
2.20 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  

  
6.20 Reporteris.  
7.30 Patriotai. N-7. 
8.30 “Visatos stebuklai”. N-7. 
9.30 “Miškinis”. N-7. 
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.35 “Delta”. N-7. 
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo” 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Tyrėjas 
Saveljevas”. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Atšilimas”. N-7. 
21.30 Kartų kovos. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kartų kovos.  
0.45 “Delta”. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.35 Lietuva tiesiogiai.  
2.45 “Inspektorius Mažylis”. N-7. 
3.25 “Miestelio patruliaiN-7. 
4.10 “Delta”. N-7. 
4.55 “Inspektorius Mažylis”. N-7. 
5.35 “Tigrų sala”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas 
ir kodėl?”. Ved. Paulius 
Ambrazevičius. (kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Siuvėjas iš 
Panamos. N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt. HD. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
4.05 LRT 90-mečio gala 
koncertas iš Kauno “Žalgirio” 
arenos.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Įspūdingasis Žmogus-

voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.00 Ponas ir ponia Smitai. 
N-7.  
0.20 PREMJERA Tūnąs tam-
soje. Antroji dalis. N14.  
2.25 Uždara grandinė. N14.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Karališka drąsa. N-7.  
21.15 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė. N-7.  
0.10 Žiauriai baisi naktis. S.  
2.10 Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke. N-7.  
3.50 Kerštas. N-7.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.45 “Žurovas” 
10.45 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Čempionas 3. 
Išpirkimas”. N14.  
23.35 “Hadsono vanagas”. 
N-7.  
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.20 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.05 “Čempionas 3. 
Išpirkimas”. N14.  
4.40 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
5.30 Pričiupom! (k). N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?” 
8.15 “Keista šeimynėlė”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  

13.30 “Būrėja”.  
14.05 “Šeštasis pojūtis”.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikaltimas”. N14.  
23.20 SNOBO KINAS Cirkas 
“Kolumbija”. N14.  
1.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
5.20 “Ekspertė Džordan”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
8.15 Šokių akademija 3. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 VI tarptautinis obojininkų 
čempionatas. 
13.30 VU studentų roko opera. 
Viduramžiai rytoj.  
14.25 Atspindžiai.  
14.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
18.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.05 Muzika gyvai. “Iš 
Naujojo pasaulio”.  

20.40 Premjera. Džesika 
Flečer 3. N-7.  
21.25 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Enderio žaidimas. N-7.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.55 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Kelias į namus. Gytis 
Padegimas.  
4.30 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Info diena.  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Nuo... Iki... (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 6 kadrai.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtušiai. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 112. Ekstremali pagal-
ba. N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Dvylika. N-14.  
0.20 Medžioklės sezonas. 
N-14.  
1.55 Aukščiausia pavara. 
Didžiausios nesėkmės. N-7.  

  
6.20 Reporteris.  
7.30 Šiandien kimba. 
8.30 “Visatos stebuklai”. N-7. 
9.30 “Miškinis”. N-7. 
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.35 “Delta”. N-7. 
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7. 
14.45 TV parduotuvė. 
15.00 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo” 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Premjera. “Tyrėjas 
Saveljevas”. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Nakties vaikai”. S. 
1.10 “Ginkluoti ir pavojingi”. 
N-14. 
3.05 “Nakties vaikai”. S. 
4.35 “Ginkluoti ir pavojingi”. 
N-14. 
6.00 “Visatos stebuklai”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.30 Specialus tyrimas.  
7.25 Premjera. Lesė. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų mamos. 
13.50 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 Premjera. Anapus visatos. 
N-7.  
1.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija  
2.40 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
4.25 Bėdų turgus.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Žmogus-voras”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 

8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Rožinė pantera”.  
10.00 “Na, palauk!”. 
10.20 KINO PUSRYČIAI 
Sinbadas. Septynių jūrų legenda. 
12.00 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą. N-7.  
13.45 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Monstrai 
prieš ateivius. 2009 m.  
21.20 Tik nekvieskite farų!. N14.  
23.35 Pasimatymo filmas. N14.  
1.05 Ponas ir ponia Smitai. N-7. 

 
6.30 Monsunas.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7. 
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai. N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal moteris. 
10.30 Svajonių ūkis. 
11.00 Ilgo plauko istorija. N-7.  
12.55 Atlantida. Prarastoji impe-
rija. N-7.  
14.45 Karalius Ralfas. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Hobitas. Smogo dykynė. 
N-7.  
22.45 Sveiki atvykę į džiungles. 
N-14.  
0.40 Pasimatymų trenerė. N-7.  

2.15 Kaltinamoji Keisė Antony. 
N-7.  

 
6.05 Pričiupom! (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Baltijos galiūnų čempiona-
to finalas. Sidabravas. 2016 m.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
13.00 FAILAI X. “Pavojus 
Romos pasienyje. Limas”. 
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. 
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
21.55 MANO HEROJUS 
“Ypatinga užduotis”. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS “Iš tam-
sybių”. N14.  
1.35 “Gyvi numirėliai”. N14.  
2.20 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.05 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”.  
3.55 Muzikinė kaukė (k).

 
6.50  “Būrėja”.  
8.00 “Sodininkų pasaulis”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.  
10.30 “Liūtų prižiūrėtojas.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”  
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.30 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  

13.30 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
15.50 “Viengungis”.  
16.45 “Toledas”. 
18.30 “Būrėja”.  
19.30 “Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir pasiutęs šuo”. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. N14. 
0.30 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?”. N-7.  
1.00 “Cirkas “Kolumbija”. N14.  
2.50 “Nusikaltimas”. N14.  
4.45 “Liūtų prižiūrėtojas.  
5.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 VU studentų roko opera. 
Viduramžiai rytoj. 2011 m.  
7.00 Bėdų turgus.  
7.45 Didžioji Lietuva.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.20 LRT Kultūros akademija.  
12.05 Linija, spalva, forma.  
12.50 Antanas Vienuolis. 
Prieblandoje.  
14.45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.  
15.00 Euromaxx. 
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Apokalipsė. Hitleris. 
17.45 Žinios.  
18.00 Kino operatoriaus 
Algimanto Mockaus kūrybos 
retrospektyva. Žalčio žvilgsnis.  
19.35 ARTS21.  
20.05 Mūsų dienos - kaip 

šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
23.30 Siuvėjas iš Panamos. 
N-7.  
1.15 Apokalipsė. Hitleris. 
2.15 Kelias į namus.  
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Didžioji Lietuva.  
3.45 ARTi. Grafika.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Baltarusija. Pogrindinis mokslas.  
19.55 Gražuoliams pirmenybė. 
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k). 

 
6.30 Bearas Gryllsas. Išlikimas. 
N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 NT gidas.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  N-7.  
10.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7.  
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 Bearas Gryllsas. Išlikimas.  
N-7.  
13.30 Jokių kliūčių!. N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
16.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7.  
17.00 Havajai 5.0. N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Pompėja. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kietas bičas. N-14.  
0.15 Viešpatavimas. N-14.  
2.25 Aukščiausia pavara. 
Didžiausios nesėkmės. N-7. 

  
7.10 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
9.30 Auginantiems savo kraštą.  
10.05 “Visatos stebuklai”. N-7. 
11.15 “Vincentas”. N-7. 
13.00 Nuoga tiesa. N-7. 
14.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”.  
16.00 Žinios. 
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
18.55 “Žemynų raida”.  
20.00 Žinios.  
20.30 Kartų kovos.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 “Atšilimas”. N-7. 
1.20 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija. N-14. 
2.20 “Vincentas”. N-7. 
3.30 “24/7”.  
4.15 “Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7.

Kryžiažodis  „Varna“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, 

esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskam-
binę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą 
– I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Prizas keliaus į Antupius
Rugpjūčio 6  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Ūmėdė“ teisingas at-

sakymas – BERŽAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  66   skaitytojai. Tai anykš-
tėnai D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, V.Lančickienė, 
D.Šlamienė, V.Stasiūnienė, A.Burneikienė, O.Arienė, J.Mieželienė, A.Lunevičius, 
A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, I.Janienė, R.Budrienė, 
R.Venclovienė, E.Jurėnaitė, N.Šilaikienė, A.Skaržauskienė, A.Kavolienė, A.Vilčinskas, 
R.Vilimas, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, R.Kavoliūnienė, A.Keraitienė, D.Varnienė ir 
V.Žemaitienė;  N.Žąsinienė, R.Žąsinas, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė, 
V.Mogylienė ir B.Gudonienė iš Viešintų; E.Slavinskienė, L.Vanagienė, T.Jakniūnienė ir 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; D.Sudeikienė, R.Puolis, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš 
Kavarsko; D.Rušienė, L.Ruša, K.Lasauskas iš Vilniaus; L.Dobrodiejienė, E.Matulis ir 
R.Laucienė iš Utenos; K.Imbrasaitė iš Šovenių, R.Palskienė iš Aulelių, K.Rimkuvienė 
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Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Ūmėdė“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis – atiteks  K. RIMKUVIENEI iš Antupių. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atiimti čekio. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-09-30)
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(Nukelta į 12 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
- Su kokiomis naujovėmis ar 

pasikeitimais Anykščių rajono 
pedagogai ir moksleiviai žengia į 
naujuosius mokslo metus?

- Nuo 2016 metų rugsėjo 1-osios 
priešmokyklinis (nuo 6-erių metų) 
ugdymas įteisintas kaip privalo-
mas. Mokyklos dirbs pagal naujus 
jų veiklą reglamentuojančius teisės 
aktus: Geros mokyklos koncepciją, 
atnaujintus mokyklos įsivertinimo 
rodiklius ir įsivertinimo metodiką; 
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašą, kuria-
me ugdymas orientuojamas perso-
nalizavimo kryptimi, integruojant 
dalykus, taip pat pagal naujas 1-10 
klasių lietuvių kalbos ir literatūros 
programas; novatoriško verslumo 
ugdymo sampratą, pagal kurią mo-
kiniai galės išmokti mąstyti kaip 
verslininkai, įgis gebėjimą rinkoje 
realizuoti pa-
trauklias idė-
jas. Gimnazijos 
rengsis Brandos 
darbo nuo 2017 
metų įvedimui. 

Ve ž d a m o s 
mokinius mo-
kyklos turės 
vadovautis nauju Mokinių vežimo 
mokykliniu autobusu tvarkos apra-
šu, kuriame reglamentuota marš-
rutų, stotelių, grafikų sudarymas, 
tėvų informavimas, darbuotojų 
atsakomybė, mokinių užėmimas, 
autobuso naudojimas laisvu nuo 
mokinių vežimo laiku, pašalinių 
vežimas.

Kiekvienoje mūsų savivaldybės 
mokykloje įgyvendinamos įvairios 
švietimo ir prevencijos iniciatyvos, 
vykdoma nemaža vietinių, respu-
blikinių ir  tarptautinių projektų, 
organizuojamos naujos neforma-
liojo ugdymo veiklos. Plečiamos 
netradicinio ugdymo erdvės: An-
tano Baranausko pagrindinėje mo-
kykloje įrengta „sėdmaišių“ klasė 
ir dvi lauko klasės, Antano Vie-
nuolio progimnazijoje įrengta foto 
sienelė, ,,sėdmaišių‘‘ erdvė, Gar-
bės galerija. Debeikių  pagrindinė 
mokykla prisidės prie tėvų inici-
atyvos įkurti mokykloje mokinių 
saviraiškos erdvę, natūraliai žadi-
nančią jų norą kurti ir dalyvauti, 
veiklas numatoma  įgyvendinti po 
pamokų kartu su mokytojais ir tė-
vais. Lopšelyje-darželyje ,,Žioge-
lis“ organizuojamas vaikučių nuo 
3 mėnesių iki kol jie pradės lankyti 
ikimokyklinę  įstaigą ankstyvo-
jo amžiaus  muzikinis ugdymas. 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
įvedama mokyklinė uniforma mo-
kiniams.

Jono Biliūno gimnazija pasitinka 
naujus mokslo metus atnaujinusi 
ugdymo aplinką, pabaigus gimna-
zijos ir stadiono renovaciją. Anta-
no Baranausko, Debeikių, Viešintų 
pagrindinėse mokyklose ir „Žil-
vičio“ vaikų lopšelyje-darželyje, 
savivaldybei skyrus lėšų ir organi-
zavus pirkimus, atlikti tam tikri re-
monto darbai; Svėdasų gimnazija, 
Muzikos mokykla, gavusios lėšų iš 
savivaldybės, pačios

„ūkio būdu“ atliko remonto dar-
bus, Svėdasų gimnazija įrengė pa-
talpas ir įsteigė lopšelio grupę. 

Traupio pagrindinė mokykla 
naujus mokslo metus pasitinka 

Mokiniai niekada negerbs pataikaujančio 
ar kerštaujančio mokytojo

Bendrojo ugdymo mokyklų gru-
pėje 2016 m. laimėjusi jau penk-
tus metus vykstančią respublikinę 
apžiūrą-konkursą, skirtą geriausiai 
savo edukacines erdves tvarkan-
čioms mokykloms nustatyti, kuria 
siekiama aktyvinti mokyklų tiks-
lingą, darnų ir estetišką edukaci-
nių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų 
naudojimą ugdymo procesui orga-
nizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą 
visą mokyklos bendruomenę. Na-
cionalinė vertinimo komisija, apsi-
lankiusi ir apžiūrėjusi II konkurso 
etapui pateiktas geriausiai tvarko-
mas mokyklų edukacines erdves, 
atrinko 2016 m. nugalėtojus: Ben-
drojo ugdymo mokyklų grupėje 
viena iš nugalėtojų tapo Traupio 
pagrindinė mokykla.

Rasta lėšų  pagerinti mažiausiai 
uždirbančių mokytojų padėtį. Iki 

šiol visų peda-
gogų atlygini-
mai buvo skai-
čiuojami pagal 
tris skirtingus 
koe f i c i en tus : 
minimalų, vidu-
tinį ir maksima-
lų. Nuo rugsėjo 
1 d., skyrus pa-

pildomų lėšų, minimalių koefici-
entų neliks, visi bus pakelti bent 
iki vidurkio. Pokytį pajus tie pe-
dagogai, kurių algos iki šiol buvo 
skaičiuojamos pagal mažesnį nei 
vidutinį koeficientą.

- Kiekvienais metais pastebi-
mas moksleivių mažėjimas. Ti-
kriausiai ne išimtis ir šie metai? 

- Konkretūs mokinių skaičiai 
paaiškės rugsėjo pirmosiomis die-
nomis, kai bus fiksuojami Moki-
nių registre, tačiau preliminariais 
duomenimis, beveik kaip kasmet 
pastaraisiais metais, rajone mažė-
ja mokinių, šiemet sumažėjo 158 
moksleiviais, pirmokų atėjo 138 
(2015m.-173).Tačiau didėja prieš-
mokyklinukų skaičius - 151 (per-
nai buvo 135) ir maždaug tiek pat 
ateina ikimokyklinukų - apie 485. 
Tad iš viso naujus mokslo metus 
turėtų pradėti apie 3000 ugdytinių.

- Ar mūsų rajono mokytojų 
kolektyvą papildys nauji specia-
listai? Ar yra kurio nors dalyko 
mokytojų „deficitas“?

- Mokyklose vyksta pedagogų 
kaita, tačiau jaunaisiais specialis-
tais beveik nepasipildo, pvz., į Vie-
šintų  mokyklos-centro kolektyvą 
ateina net 4 nauji mokytojai: šo-
kio, muzikos, tikybos, informaci-
nių technologijų, tačiau ne jaunieji 
specialistai. Tik Jono Biliūno ir 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jose nuo rugsėjo 1 dienos pradeda 
dirbti 2 jaunosios specialistės - psi-
chologės, baigusios studijas 2016 
metais.

Jau pradeda trūkti ikimokykli-
nio ugdymo auklėtojų, nes ateina 
laikas, kai pagal amžiaus statistiką 
daug auklėtojų išeis į užtarnautą 
poilsį, todėl ikimokyklinio ugdy-
mo auklėtojų poreikis ir ateityje 
didės.

- Visai neseniai viename Lie-
tuvos naujienų portalų aptikau 
straipsnį apie tai, kad šiais lai-
kais pedagogo profesiją dažniau-
siai renkasi tie abiturientai, kurie 
niekur kitur neįstoja... Apmau-
du, kad taip vyksta, juk kažkada 

šie žmonės pakeis dabartinius 
mokytojus... Ką manote apie šią 
situaciją?

- Diletantiškų pastebėjimų vi-
sais klausimais pas mus apstu. 
Tam, kad taip teigtume, reikia bent 
jau tyrimus atlikti, turėti faktus. 
Manau, visais laikais buvo ir yra 
tokių, kurie į mokyklas ateina iš 
pašaukimo, bet, aišku, yra ir tokių, 
kuriems svarbu bet koks diplomas, 
o ne nusiteikimas dirbti mėgstamą 
darbą. 

- Praėjo metai, kai dviems 
Anykščių miesto mokykloms – 
A. Vienuolio progimnazijai bei 
A. Baranausko pagrindinei mo-
kyklai – vadovauja naujos direk-
torės. Iki tol buvusios direktorės, 
o, žinoma ir mokyklos – sulauk-
davo nemažai dėmesio. I. Andru-
kaitienė „pykosi“ su savivaldybe, 
O. Repečkienė irgi turėjo savų 
„skandalėlių“... Kaip vertinate 
naujųjų vadovių darbą? 

- Manau, kad abi naujosios direk-
torės – skirtingos savo charakteriu, 
patirtimi, veiklos būdais, tačiau abi 
tikslingai ir kryptingai buria mo-
kyklų bendruomenes kūrybiškam 
ir efektyviam darbui, mokinių pa-
siekimų pažangai rastis.

- J. Biliūno gimnazija – vienin-
telė grynoji gimnazija Anykščių 
rajone. Tačiau nei atrankos, nei 
tam tikro balo patekti į jį moks-
leiviams nereikia. Kaip manote, 
ar neverta stiprinti šios moky-
klos?

- Mokinių atranką gali vykdyti 
tik didžiųjų miestų, turinčių daug 
mokinių,  gimnazijos, kurių yra 
keletas ir jos gali konkuruoti tarpu-
savyje. Pagal Gimnazijų koncep-
ciją į gimnaziją 
priimami visi 
norintys, tad 
vienintelei mies-
te esančiai Jono 
Biliūno gimnazi-
jai tenka ieškoti 
vidinių resursų ugdymui tobulinti 
– diferencijuoti ir individualizuoti 
ugdymą, burti aukščiausią kompe-
tenciją įgijusius mokytojus.

- Atsiranda vis daugiau mo-
kyklų, kuriose vaikai turi dė-
vėti uniformas. Pavyzdžiui, J. 
Biliūno gimnazijoje jau keleri 
metai tokia tvarka įvesta. Tačiau 
vieša paslaptis, kad didžioji da-
lis moksleivių švarkus nešiojasi 
ant rankos „dėl vaizdo“. Ką jūs 
manote apie privalomas unifor-
mas?

- Tokie klausimai sprendžiami 
bendruomenės susitarimo būdu. 
Mano nuomone, uniformos šiek 
tiek  disciplinuoja, bet kartu ir ni-
veliuoja mokinius, tačiau siekiant 
vienodų galimybių sudarymo, pri-
klausymo tam tikrai bendruomenei 
pabrėžtumo, susitapatinimo su ta 
bendruomene, uniformų dėvėjimas 
tikrai svarstytinas. 

- Ne tik Anykščiuose, bet ir 
Lietuvoje šiemet jau buvę abi-
turientai piktinosi brandos eg-
zaminų rezultatais. Kaip mano-
te, kodėl gimnazijoje mokiniai 
turėję labai aukštus pažymius, 
brandos egzaminų metu liko la-
bai nusivylę? Gal savi mokytojai 
tiesiog dešimtukus dalija „į kairę 
ir į dešinę“?

- Objektyvus vertinimas labai 

svarbi mokytojo įvaizdžio dalis. 
Manau, mokiniai niekada negerbs 
,,pataikaujančio“ ar „kerštaujan-
čio“ mokytojo. Tačiau kartu visiš-
kai objektyviai įvertinti mokinių 
žinias taip pat nėra lengva. Tai 
priklauso ir nuo mokomojo dalyko 
(sutikit, kad matematiką ir lietuvių 
kalbą vienodai objektyviai įver-
tinti neįmanoma), ir nuo nustatytų 
vertinimo kriterijų tikslumo bei 
pamatuojamumo, ypač valstybinių 
egzaminų metu, kai darbą vertina 
visiškai nieko apie darbo auto-
rių nežinantys mokytojai, kurių 
veiklos metodika  ir patirtis labai 
nevienoda. Pasiekimų įvertinimų 
rezultatai yra medžiaga mokyklų 
vadovams, mokytojams, taip pat ir 
Švietimo skyriui visapusiškai juos 
išanalizuoti, nustatyti gerintinas 
sritis bei numatyti būdus tolesnei 
veiklai tobulinti.

- Moksleivių krūviai yra pa-
tvirtinti Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos. Bazinėms žinioms 
gauti turimų pamokų lyg ir tu-
rėtų užtekti, tačiau dažnas aukš-
tesnių klasių moksleivis samdosi 
korepetitorius. Kaip manote, ar 
mokytis privačiai tiesiog „lygis“, 
o gal būtinybė, norint puikiai pa-
siruošti egzaminams?

- Žinoma, kad mokiniams pa-
kankamai žinių, kurios nustatytos 
pagal programų standartus, turėtų 
užtekti atsakingai lankant pamokas 
bei mokantis, o mokytojui atsakin-
gai dirbant. Susiformavusi korepe-
titorių praktika nėra sektinas pa-
vyzdys ir turėtų su laiku išnykti.

- Prieštaringai vertinami ir 
ketvirtokų bei aštuntokų žinių 
patikrinimai mokslo metų pra-

džioje. Neva, 
jie tik papil-
domas stresas 
moksleiviui, o 
realių jo žinių 
neatskleidžia. 
Jūs esate prieš 

ar už tuos standartizuotus tes-
tus?

- Pasitikrinti savo įdirbio rezul-
tatus tam tikrame etape visada nau-
dinga, o sukurti absoliučiai tobulą 
testą neįmanoma. Standartizuotų 
testų vykdymo tikslas – nustatyti 
ugdymo stipriąsias ir tobulintinas 
sritis, sustiprinti visų lygmenų mo-
kyklų atsakomybę už mokinių pa-
siekimus, pasilyginti visos respu-
blikos mastu. Tad savivaldybė jau 
trejus metus teikė paraiškas ir vyk-
dė  pradžioje 4 ir 8 klasių, o 2016 
metais ir 2, 4, 6, 8 klasių daugumos 
dalykų visų mokinių standartizuo-
tus testus. Manau, kad standarti-
zuoti testai – pakankamai geras 
įrankis mokiniams, o ir mokyto-
jams, pasitikrinti žinias, gebėjimus 
ir  įgūdžius pagal vienodus visos 
respublikos mokiniams pateikia-
mus testus, o atsakymų duomenis 
panaudoti apskaičiuoti mokyklai 
ir mokiniui svarbius mokymo(si) 
rodiklius;  pasilyginti su kitais, 
pamatyti mokymosi spragas, su-
daryti galimybę tėvams susipažinti 
su mokinių klausimynų turiniu, o,  
įvertinus darbus, su mokinių mo-
kymosi pasiekimų ataskaitomis 
(profiliais), pagal kuriuos galima 
parengti detalesnį kiekvieno mo-
kinio tolesnio ugdymo(-si) indivi-
dualizuotą planą. Tačiau nereikia 

suabsoliutinti standartizuotų testų 
( o ir kitų vertinimų) rezultatų, jie 
skirti tam, kad kryptingai tobulin-
tume mokymą(-si).

- Tęsiant temą apie standarti-
zuotus testus... Teko skaityti vie-
nos mamos komentarą, kuriame 
ji teigia, kad itin jautriam jos 
vaikui pasiruošimas testui kelia 
papildomas neigiamas emocijas, 
jis dėl to labai išgyvena ir pan. 
Ar ne per daug savo vaikus sau-
gom nuo stresų – juk tai moky-
kla, kitaip tariant, vaiko darbo 
vieta, kur visai normalu, jog jis 
turi parodyti, ką išmoko... O gal 
klystu?

- Daug priklauso, kaip mokykla, 
tėvai nuteikia vaiką testavimui. 
Niekada nereikia gąsdinti vertini-
mais. Juk tikrai naudinga žinoti, 
kokio lygio tam tikrame etape yra 
tavo žinios ir gebėjimai, kad galė-
tum savo mokymąsi tobulinti. Aš 
tikiu, kad geras mokytojas ir taip 
žino vaiko privalumus ir jo spra-
gas, bet visada verta pasilyginti 
platesniame kontekste, pasitikrinti, 
kur reiktų koncentruoti didžiausią 
dėmesį. Pavyzdžiui, išanalizavus 
savivaldybės standartizuotų testų 
rezultatus, nustatyta, kad būtina 
didesnį dėmesį skirti pradinio ug-
dymo programai įgyvendinti, nes 
pagal daugumą kriterijų šios pro-
gramos mokinių pasiekimai buvo 
žemesni už respublikos vidurkius. 
Apie šią problemą buvo diskutuota 
mokyklų vadovų pasitarime, susti-
printa metodinė pagalba mokyto-
jui, vykdyta grįžtamoji priežiūra.

- Didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose tėveliai skundžiasi, kad 
trūksta vaikams vietų ikimoky-
klinio ugdymo įstaigose. Kokia 
darželių situacija Anykščiuose?

- Nors vaikų skaičius mūsų ikimo-
kyklinėse įstaigose kasmet yra stabi-
lus arba nežymiai didėja, iki tol vietų 
pakako, nes kiekviena rajono moky-
kla teikia ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo paslaugas. Anykš-
čių mieste mums pavyko išsaugoti 
visus 4 miesto lopšelius-darželius, 
tad jeigu kurio nors darželio atskiro-
se grupėse vietų gali ir pritrūkti, kiti 
darželiai šią problemą kol kas pade-
da  išspręsti, juk Anykščių mieste 
atstumai nuo vieno objekto iki kito 
tikrai nėra dideli. 

- Esate lankiusis ne vienoje 
užsienio mokykloje, bent akies 
krašteliu matėte tų šalių švietimo 
sistemas. Ar galėtumėt palyginti, 
kur mūsų švietimo sistemos sti-
priosios pusės, o kur dar reikėtų 
pasitempti?

- Lygindama šalių, kuriose lan-
kiausi, švietimo organizavimą su 
Lietuvos, manyčiau, kad mūsų 
stiprioji pusė – mokinių žinios. 
Tačiau problema ta, kad mūsų mo-
kiniai, žinodami daug faktų, vis 
dar nepakankamai įgauna įgūdžių 
juos pritaikyti naujose situacijose, 
interpretuoti, varijuoti, kūrybiškai 
spręsti problemas, ne tik kritiškai, 
bet ir argumentuotai vertinti kie-
kvieną situaciją. O  kūrybiškumas 
visose šalyse yra pripažįstamas 
kaip viena svarbiausių XXI-ojo 
amžiaus kompetencijų. 

Man patinka J. Ohmano   mintis: 
„Mokyklą suprantu kaip vietą, ku-
rioje žmogus visų pirma turi gauti 
priėjimą prie įrankių ir suprasti, 
kaip juos naudoti, o ne vietą, kur 
jis yra paruošiamas stovėti ir tylėti 
prie konvejerio“.

- Nors esate Švietimo skyriaus 
vedėja – valdininkė, esate dirbu-
si ir lietuvių kalbos bei literatū-
ros mokytoja. Ar dar prisimena-
te savo mokinius? Kokia buvote 
mokytoja?

...susiformavusi korepeti-
torių praktika nėra sektinas 
pavyzdys ir turėtų su laiku 
išnykti...

...jau pradeda trūkti iki-
mokyklinio ugdymo auklė-
tojų, nes ateina laikas, kai 
pagal amžiaus statistiką 
daug auklėtojų išeis į užtar-
nautą poilsį...
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- Mokytojavimo laikotarpį pri-
simenu kaip vieną šviesiausių 
mano gyvenimo periodų. Dar 
buvo laikas ir valstybės tarnybo-
je, kai mes turėjom teisę ir gali-
mybę vesti pamokas, tad teko 
dirbti keliose rajono mokyklose 
turint po kelias pamokas per sa-
vaitę.  Net nėra abejonės, kad pri-
simenu savo buvusius mokinius, 
dažniausiai atpažįstu juos iš vei-
dų, vardai ir pavardės prisimiršo, 
ypač pavardės, nes aš juos visada 
vadinau vardais. Džiugu sutikti 
savo mokinį. Beje, viena mano 

mokinė, dabar jau kaip bendra-
darbė, dirba ir Anykščių savival-
dybėje. 

Kokia buvau mokytoja? Į tokį 
klausimą geriausiai atsakytų mano 
mokiniai. Aš pati stengdavausi 
klausti savo mokinių, kas jiems 
mano mokyme patinka, ką reikėtų 
keisti. Kiek prisimenu, mokiniai 
pabrėždavo, kad jiems patinka su-
daryta galimybė daug diskutuoti, 
reikšti savo nuomonę, argumen-
tuoti. Patikdavo įdomesni meto-
dai, kūrybinės užduotys. Priekaiš-
taudavo dėl, kaip jie sakydavo, 
geresnių  pažymių gailėjimo.

- Jeigu laiko mašina nukeliau-
tumėm atgal, į kokią pamoką 
savoje mokykloje norėtumėt su-
grįžti? Kodėl? 

- Negalėčiau išskirt vienos pa-
mokos, tačiau dažniausiai pri-
simenu rusų kalbos mokytojos 
ukrainietės N. Nazarenko pamo-
kas. Nors turinys tais laikais buvo 
politizuotas, tačiau mokytoja su-
gebėdavo taip sudominti kūriniais 
(ypač poezijos), kad ir dabar su 
malonumu šalia kitų tautų rašyto-
jų originalo kalba skaitau Puškiną, 
Jeseniną, Čechovą, Tolstojų, Dos-
tojevskį. Tad man, net jau studi-

juojančiai mano pamėgtą lietuvių 
kalbos ir literatūros specialybę, 
per rusų kalbos egzaminą dėl geros 
kūrinių analizės dėstytojai pasiūlė 
perstoti į rusų kalbos specialybę. 
Žinoma, aš atsisakiau, nes jau nuo 
5 klasės mano pasirinkimas buvo 
labai aiškus - studijuoti rinksiuosi 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Šiam 
pasirinkimui daugiausia įtakos tu-
rėjo knygos ir mano tėvai, visais 
laikais ugdę patriotizmą Lietuvai. 
Mano mokytojai lituanistai buvo 
stiprūs, bet, kaip sakoma, „tų razi-
nų“ trūko. Didi gero mokytojo ga-
lia vesti paskui save kitus ir tiesti 

kelius.
- Prasidedant naujiems moks-

lo metams, ko palinkėtumėt 
mūsų rajono pedagogams ir 
moksleiviams?

- Mokytojams norėčiau palin-
kėti William Ward žodžiais: ,,Vi-
dutinis mokytojas pasako. Geras 
mokytojas paaiškina. Labai geras 
mokytojas pademonstruoja. Didis 
mokytojas įkvepia“.

O mokiniams linkiu smalsumo 
kuo daugiau sužinoti, atkaklumo 
ir darbštumo siekiant tikslų, kū-
rybiškumo kuriant savo gyvenimo 
sėkmės istoriją.

Mokiniai niekada negerbs pataikaujančio ar 
kerštaujančio mokytojo

Vėl suskambo mokyklinis skambutis
Rugsėjo 1-osios skambutis šiemet nuskambėjo 138 rajono pirmokėliams, o 192 abiturientai mo-

kykloje pasitiko paskutinį rugsėjį. 
Saulėtą ketvirtadienio rytmetį mokyklų kiemai skambėjo nuo vaikų klegesio, rankose žydėjo spal-

vingi gėlių žiedai, dėmesį mokyklų bendruomenėms parodė rajono vadovai, politikai, dvasininkai.

Į progimnaziją pasveikinti mo-
kytojų ir mokinių atvyko Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, rajo-
no Tarybos narys Lukas Pakeltis, 
premjero Algirdo Butkevičiaus pa-
dėjėja Auksė Kontrimienė, Anykš-
čių Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis.

„Sakoma, jeigu nori būti laimin-
gas senatvėje, mokykis gerai jau-
nystėje. Linkiu lankyti visas pamo-
kas, būti draugiškiems ir džiaugtis 
tuo, ką turime čia, Anykščiuose. O 
aš pažadu, kad mes šiek tiek dau-
giau dėmesio skirsime jūsų moky-
klai ją renovuodami, gražindami ir 
rūpindamiesi ja. Tikiu, kad tos sva-
jonės, kurios pakilo į dangų, visos 
tikrai išsipildys...“ – kalbėjo meras 
K. Tubis.

Kiekvienos klasės atstovas į dan-
gų paleido mėlynos ar baltos spal-
vos balioną, į kuriuos sudėjo slap-
čiausias savo svajas bei norus...

 
Tradicinė pamoka prie Laimės 

žiburio

Į pirmąją pamoką, pavadinimu 
„Gyvenimas“, rinkosi ir Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos bendruome-
nė. Tradiciškai visi žygiavo prie 
Laimės žiburio – rašytojo Jono Bi-
liūno kapo. Čia moksleivius svei-
kino gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė, rajono meras K. Tubis, 
LR Seimo narys Ričardas Sargū-
nas, Anykščių Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios klebonas P. 
Baniulis. 

„Tikimės, kad šie mokslo metai 
bus geresni, kūrybiškesni, inovaty-
vesni. Viskas priklauso nuo mūsų 
pačių“, - sakė gimnazijos direktorė, 
padėkojusi valdžiai už gimnazijos 
renovaciją ir naująjį stadioną, pa-
kvietusi į naujuosius mokslo metus 

eiti su šypsena, tikėjimu ir pasitikė-
jimu.

J. Biliūno gimnaziją šiemet pra-
dėjo lankyti 95 pirmokai (devinto-
kai), o iš viso joje mokysis apie 500 
moksleivių. 

-ANYKŠTA

Rugsėjo 1-osios dangus pasi-
puošė „vienuoliečių“ paleistais 
balionais.
Daivos GOŠTAUTAITĖS nuotr. 

Įsikibus į dešimtokų rankas, pirmieji žingsniai į mokyklą kur kas 
drąsesni...

Anykščių J. Biliūno gimnazija vėl pilna klegesio ir šypsenų.                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

(Atkelta iš 11 p.)

sveikino LR Seimo narys Sergejus 
Jovaiša, rajono vicemeras Sigutis 
Obelevičius, sėkmingos kelionės po 
plačiuosius mokslo vandenis linkė-
jo Anykščių Šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčios klebonas Petras 
Baniulis. 

„Moksleiviai, nebijokite užduoti 
kuo daugiau klausimų. Mokytojai, 
turėkite daug kantrybės į tuos klau-
simus išsamiai atsakyti. O tėveliams, 
tarp kurių esu ir aš pats, linkiu negal-
voti, kad esame protingesni už savo 
vaikus. Mes tik paprasčiausiai turime 
daugiau patirties ir ilgiau gyvename. 
Aš čia pažįstu tik vieną žmogų, kuris 
yra gudresnis už penktoką. Tai – Si-
gutis Obelevičius, jis tai jau įrodė. O 
mes dar nebandėme. O džiaugsmas 
yra tame, kad aš suprantu vieną – 
šitas Antano Baranausko mokyklos 
„laivas“ niekada nepaskęs“, - sakė 
mokyklos bendruomenę sveikinęs 
Seimo narys S. Jovaiša.

Beje, A. Baranausko pagrindi-
nė mokykla mieste liko vieninte-
le, kurioje dar nėra uniformų. Čia 
tik dešimtokės rugsėjo 1-ąją, per 
šimtadienį bei Paskutinį skambutį 
pasipuošia „mamyčių laikų“ unifor-
momis.

Dangų papuošė balionų 
puokštė 

55 pirmokėliai, vedami aštunto-
kų, įžygiavo į Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazijos kiemelį, kur jų jau 
laukė mokyklos vadovai, svečiai, 
vyresnių klasių moksleiviai. 

Į naujus mokslo metus – laivu 

Anykščių A. Baranausko pagrin-
dinė mokykla rugsėjo1-osios šven-
tei pasirinko labai simbolinę – jūrei-
vystės – temą. Į laivą, plaukiosiantį 
po žinių šalį, sulipo 39 pirmokai, o 
iš viso šioje mokykloje mokysis 495 
moksleiviai. 

Šios mokyklos bendruomenę pa-

Anykščių miesto parke vyko neformaliojo vaikų švietimo mugė, 
kurioje buvo pristatomos įvairios užklasinės veiklos... 

Roberto ALEKSIEJŪNO nuotr. 



anykštėnai juokauja
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Štai tau ir “velnio ragai”...
Mero patarėjas per atostogas 
vaidina užsienyje

Mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas (stovi viduryje) labiau pas-
tebimas teatro scenoje nei politikoje.

Atostogaujantis mero patarėjas, 
„darbietis“ Donaldas Vaičiūnas 
smagiai laiką leidžia Slovakijoje. 
Politikas yra Anykščių kultūros 
centro teatro aktorius. Šis teatras 
dalyvauja Martino mieste vykstan-
čiame teatrų festivalyje.

Režisieriaus Jono Buziliausko 

kuruojamame teatre vadinantis D. 
Vaičiūnas, kaip ir kiti šio teatro 
aktoriai, anot Anykščių kultūros 
centro direktorės Dijanos Petrokai-
tės, į užsienio keliones važiuoja už 
savo asmenines lėšas bei pinigus, 
kuriuos gauna parduodami bilietus 
į rodomus spektaklius.

Mero patarėjas, architektas di-
zaineris Kęstutis Indriūnas soci-
aliniame tinkle “Facebook” kartu 
su žmona Daiva demonstruoja va-
dinamuosius “velnio ragus”. Tarp 
kitko: mojuoti kumščiu su iškeltais 

smiliumi ir mažyliu roko koncerte 
nepatartina, jei esate Italijoje, Is-
panijoje, Portugalijoje, Brazilijoje 
ar Kolumbijoje, mat šiose šalyse 
šis gestas nurodo, kad kažkieno 
žmona buvo neištikima.

Rubrikoje „Anykštėnai juo-
kauja“ šį kartą spausdiname Ute-
nos regioninio atliekų tvarkymo 
centro direktoriaus Mindaugo 
BOBELIO anekdotus. Anekdo-
tus papasakojęs M. Bobelis nėra 
anykštėnas, tad rubriką tiesiog 
iškraipėme, bet, tikimės, kad 
perskaitę savitus pono Mindaugo 
anekdotus šypsositės.

Susitinka du žydai:
- Kaip gyveni? 
- Nesulauksi!

***
Susitinka du žydai, pirmam anek-

dote aprašytų žydų kaimynai. Klausi-
mas tas pats:

- Kaip gyveni?
 - Gerai, bet man niekas nepavy-

di…
***

Meška, įšleivojus į bityną, vožia 
letena per avilio stogą:

-Na, ruoškitės, revizorius atėjo!

Dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
1996 02 13 straipsnyje „Tyrų 
Duktė ant Gedimino kalno“ 
Romas Sadauskas aprašo vieną 
įvykį, kuriame komentuoja ra-
šytojos Bronės Buivydaitės sla-
pyvardžio kilmę. Tai buvę 1974 
m. po „Literatūroje ir mene“ 
paskelbto balandžio pirmosios 
straipsnio „Puntuko laukia ke-
lionė?“, kad Puntukas grimzta ir 
jį ruošiamasi perkelti į daktaro 
Into akmenų muziejų Mosėdy-

Apie rašytojos Bronės Buivydaitės slapyvardį
je. Tuo patikėjusi į redakciją 
Vilniuje pas straipsnio autorių 
atkako išsigandusi rašytoja B. 
Buivydaitė. Sužinojusi apie 
pokštą nusiramino ir apsidžiau-
gė galėsianti dar sykį gyveni-
me į Gedimino pilį užkopti. 
Čia, pasak R. Sadausko, kaip 
ant delno atsivėrus platesniems 
akiračiams, B. Buivydaitė ap-
siverkusi. Paskui nusiraminu-
si paaiškino, kad Tyrų Dukters 
slapyvardį ji pasirinko pagal 
legendą apie Gedimino pilies 
statybą: statant pirmąją Vilniaus 
pilį po jos pamatais turėjo būti 
įmūrytas bernaitis – vienintelis 
sūnus, tėvų paaukotas laisva 
valia. Bet žyniai neįminė ber-
niuko užduotų 3 mįslių ir tada 
aukoti atvedę tyrų dukraitę su 
laukinių gėlių puokštele ranko-
je. Krintantis akmuo išmušęs iš 
rankų puokštę, o mergaitė liko 
bestovinti sveika. Tyrų mergelė 
iškeliavusi atgal į savo tyrus, o 
Vilniaus pilis pradėta statyti ant 
jos priskintų gėlių... 

B. Buivydaitė biografijoje 
mini, kad jos slapyvardis trans-
formavosi iš Tyro Dukters į 
Tyrų Dukterį: „Vincas Mykolai-
tis – Putinas kaltas ir dėl mano 
slapyvardžio. Buvau skaičiusi 
knygą, kur labai valinga, drąsi, 
energinga buvo Tyro Duktė. Ji 

man patiko, ir taip pasirašiau po 
eilėraščiais. Putinas spausdinda-
mas pataisė – Tyrų Duktė“. 

Kokia tai galėjo būti knyga ir 
drąsioji, energingoji jos herojė?  
Pasklaidykime tokiu pavadini-
mu 1907 m. Amerikoje, Čikagoje 
„Kataliko“ spaudos išleistą neži-
nomo autoriaus knygą „Amalun-
ga, arba Tyro duktė“. 

Knygos veiksmas vyksta „ame-
rikoniškame tyrlaukyje“, gyveni-
mą tyruose autorius idealizuoja, 
juo žavisi: „Čionai viešpatauja 
tyla, o pasaulyje triukšmas; čio-
nai yra ramumas, o pasaulyje 
neramumas; čionai yra užganėdi-
nimas, o pasaulyje užvydėjimas, 
godumas ir atmonijimas...“

Moralinėmis vertybėmis, drą-
sa, grožiu pasižymi pagrindiniai 
knygos herojai –   Amalunga, jos 
tėvas Pranys bei jaunas anglų ka-
pitonas Henrikas. 

Europietis Pranys čia tapo tyr-
laukių medėju (medžiotoju- aut.) 
ir su indėnų mergina susilaukė 
dukters Amalungos. Mergaitės 
vardas turėjo prasmę „tyro duk-
tė“. Nuo mažens ji su tėvu „vaikė 
taurus, šaudė briedžius“. Ji buvo 
geras šaulys ir tobulas raitelis: 
„Amalunga buvo tikroji tyro 
duktė. Ant savo žirgo ji niekuo-
met nesudrebėdavo, kada tasai 
drąsiu šuoliu peršokdavo viso-

kias pragarmes, ji visuomet pa-
taikydavo savo siekiman“. Kaip 
ir jos tėvas, rengdavosi ji pusiau 
europietiškai, pusiau indėniškai, 
o atrodė „it skulptūriškas an-
gelas“: „Tai buvo puiki, dailiai 
išaugusi ypata. Gražus veidelis 
tarsi rėmuose buvo apribotas 
puikiais, juodais it varnas, ilgais 
plaukais, nukritusiais ant pečių“. 
„Amalunga nuo savo motinos 
paveldėjo savaimišką ir nepri-
gulmingą pobūdį“, o iš savo tėvo 
gavo europietišką išauklėjimą, ji 
išmoko skaityti ir rašyti.

Knygos siužetas pristato jauną 
anglų kapitoną Henriką, pabė-
gusį su arkliu Hektoru iš meksi-
kiečių  nelaisvės. Neišmatuoja-
majame tyrlaukyje juos vejasi ir 
puola  apie 50 žilų ir baltų vilkų 
būrys. Sukurtas laužas išgelbsti 
Henriką, bet čia jam gulinčiam į 
ranką įkanda gyvatė barškuolė. 
Vilties išgyti nebėra, nes tik in-
dėnai žinojo priešnuodžius, bet 
slėpė nuo europiečių. Be žado 
gulintį kapitoną atrado Pranys 
su Amalunga ir, nugalėję vilkus, 
išsekusį kapitoną parsigabeno į 
savo gryčią. Čia jį kelis mėne-
sius gydė Amalunga, jis visiškai 
pasveiko ir pamilo gražiąją tyro 
Dukterį. Taip pat „didei prisiri-
šo“ prie Pranio: „Atviras, nuo-
širdus ir teisus medėjo būdas pa-

darė ant jo nemažą įtėkmę“. 
Didžiausias Pranio priešas 

buvo jo anksti mirusios indėnės 
žmonos iš „komanšų veislės“ 
(genties- aut. past.) indėnai, ku-
rie keršijo europiečiams. Po kva-
pą gniaužiančių tolesnių išban-
dymų, kuriuose drąsiai, išmaniai 
elgėsi trys herojai, Amalunga ir 
Henrikas nugalėjo visas kliūtis 
ir, susituokę Santa Fe bažny-
čioje, gyveno naujai pastatytoje 
troboje. Autorius Amalungos lū-
pomis už viską dėkoja gailestin-
gam Dievui: „Didis Dieve! Ste-
buklingi Tavo darbai!”. Išties, 
tokių kliūčių vien žmogiškomis 
jėgomis herojai nebūtų įveikę... 

Domininko Tomo Bačkausko 
sudarytame trumpesniame lei-
dinuke šis kūrinys pavadintas 
„Dukte pustyniu: apisaka isz 
laiku kares terp europenu ir in-
dyjonu  Sziauriniam Amerike“, 
išleista Mahanoy City (Pa), taip 
pat 1907 m.

Palyginus abu B. Buivydaitės 
pseudonimo kilmės šaltinius – 
R. Sadausko versiją, kur minima 
tyrų dukraitė, tyrų mergelė ir 
„Amalunga“, labiau įtikima, kad 
šios knygos herojė Tyro Duktė 
žavėjo jaunąją poetę B. Buivy-
daitę, apdovanotą „skulptūrišku 
grožiu“, drąsa, valia, energija.

Alma AMBRAŠKAITĖ

Siaurojo geležinkelio muziejė-
lyje sulaukėme pirmosios vieš-
nios iš tolimos Malaizijos. Indiš-
ka kiltis, simpatingas veidas, ir 
gyvenimo kelias, prieš penkerius 
metus nuvedęs į Angliją, kur mo-
kyklinė bičiulystė su lietuvaitė-
mis ir lėmė jos kelionę į mūsų 
šalį.

Nikolei jau devyniolika. Ji ne-
didelio ūgio, gelsvai tamsi, skvar-
bių ir didelių akių, plataus veido 

Kregždutė iš Malaizijos
ir garbanota. Dar judri ir linksma. 
Klausiu apie gyvenimą ir nuoty-
kius Lietuvoje. Prašau, be jokių 
suvaržymų pasakoja apie savo 
likimo posūkius. Gyvendama  di-
džiausiame Anglijos mieste Lon-
done, besimokydama mokykloje 
susipažino ir susibičiuliavo su 
lietuvaitėmis, kurios ir pakvietė 
paviešėti Lietuvoje. Kas nuste-
bino, taip sakant - pribloškė? Na, 
gal ežerai - ties Trakais ir daugy-

bė kitų. Nematytas ir nepaprastas 
jų mėlynasis grožis. Apie virtu-
vę: labiausiai patikę šaltibarščiai 
ir kibinai, o cepelinai - šiaip sau. 

Būdama Lietuvoje vietinių vy-
rukų dėmesio nesusilaukė. Svajo-
ja užbaigti pradėtas politologijos 
su filosofine kryptimi studijas ir... 
sugrįžti gyventi ir dirbti į gimtąją 
Malaiziją, nes tai puikiausia pa-
saulyje šalis.

Raimondas GUOBIS
Štai tokia ta Malaizijos mergaitė Nikolė su publikacijos auto-
riumi...
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siūlo darbą

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

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.

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

Vikšriniu buldozeriu 
“Komatsu” lyginame gruntą.

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

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

A, B, C, CE, C+CE, BE 
kategorijų vairuotojų kursai!

Renkama grupė 2016 m. rugsėjo 6 d. 17 val. 
Teirautis Tel. 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai

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.

Renkasi rugsėjo 5 - 15 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (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.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-09-06 13.00 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr.178 esančiam Sedeikių 
k., Anykščių r. Dėl ribų suderinimo kviečiame dalyvauti gretimo sklypo 
savininką Valdą Žiuką ar jo įgaliotus asmenis. Kontaktinė informacija: 
J. Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 6) 2124 304; el. p. mar-
tynas.sermuksnis@vzf.lt

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Nuomoja butą Daukanto g. 
(Anykščių senamiestyje) su baldais ir 
daliniais patarnavimais.

Tel. (8-652) 24441.

Išnuomoja vieno kambario butą 
Vilniuje, Kalvarijų g.

Tel.: (8-381) 7-86-54, 
(8-619) 10037.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Veža krovinius iki 3,5 t mikroauto-
busu.

Tel. (8-686) 59473.

Dovanoja

Mėšlą išsivežti savo transportu.
Tel. (8-687) 81480.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Sulčių spaudimas modernia įranga 
su pasterizavimu į 5 l ir 3 l pakuotes. 
Dirba kasdien. 

Tel.: (8-676) 17378, (8-675) 86867, 
Ažuožerių k., netoli pagrindinio kelio 
Anykščiai-Kavarskas.

Pjauna pavojingus medžius prie 
namų, elektros laidų. 

Augis, tel. (8-656) 11318.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo pa-
tirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia 
stogus. Stato karkasinius pastatus. 
Pasirūpina pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8–687) 73069.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
atlieka žemės kasimo, planiravimo 
darbus, įrengiame vandentiekį, kana-
lizaciją. Tvarko kelius, rauna kelmus, 
valo kūdras. 

Tel. (8-670) 12913.

Restoranui “Nykščio namai” rei-
kalingas virtuvės šefas.

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. (8-683) 06558.
  
Pastoviam darbui Klaipėdoje rei-

kalingi plataus profilio statybininkai 
(vidaus apdailininkai, dažytojai, 
plytelių klojėjai, stogdengiai ir t.t) 
Apgyvendina.

Tel. (8-698) 08205.

Burbiškio agroserviso koope-
ratyvas plečia veiklą ir ieško me-
chanizatorių  bei gyvulininkystės 
darbuotojų.

Tel. (8-682) 97420.

Dažo namus, gamybinės paskirties 
patalpas. Atlieka kitus statybos dar-
bus.

Tel. (8-679) 90305.

Šiltina fasadus. Atlieka fasadų 
apdailos darbus. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Dengia stogus. 
Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Anykščiuose valo, mūrija, skardi-
na kaminus. Dengia stogus, šildo ir 
apkala namus. Kasa, valo šulinius.

Tel. (8-685) 10959.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Smėliavimo paslaugos: medienos 
valymas ir sendinimas, senų dažų, 
rūdžių šalinimas smėliu, paviršių 
pašiaušimas prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Biologiniai nuote-
kų įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-650) 63678.

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės, valo grio-
vius. 

Tel. (8-656) 77315.

Veža žvyrą iki 6 t savivarčiu. 
Tel. (8-683) 57655.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

Kuomet senovinių formų, šiek 
tiek primenantis rusišką „paziką“ 
vokiečių autobusiukas įsuko į ge-
ležinkelio stoties aikštelę, kaip ir 
dera Lietuvai, krapnojo šiltas, ri-
tmą kaitaliojantis lietus - nuo stogų 
krentantis skambesys tikrai papuoš 
kelionių pažintinį filmą „Kelias iš 
Berlyno į Sankt Peterburgą“.  

Toks kelias tikrai egzistavo, 
bet kada ir kaip tas buvo? Filmo 
scenarijus tarsi ir įpareigojo ke-
liaujančius filmuotojus ieškoti 
tiesiausio kelio, bet maršrutas 
nuvingiavo istoriškai svarbiomis 
ir įdomiomis Lietuvos vietovė-
mis. Filmavusius Kybartuose, 
Nidoje, Klaipėdoje, Kaune, Ker-
navėje, Vilniuje, televizininkus 
sudominusi ir istorinio siauruko 
istorija. Čia jie ir praleido kelias 
paskutiniosios filmavimų dienos 
Lietuvoje valandas. Apie tai pra-
bilo G. Bieliauskienė didžiąją gy-
venimo dalį pragyvenusi stoties 
gyvenimo apžavų pilname bute, 
antrame geležinkelio stoties aukš-
te. Trumpas pasitarimas, veiksmų 
aptarimas, paprašymas tylos bei 

Kelias iš Berlyno į Peterburgą Raimondas GUOBIS

Dviejų mėnesių kelionėje iš Berlyno į Sankt Peterburgą vis nau-
jais atradimais ir kūrybiniais posūkiais besimėgaujantys stambios 
Vokietijos televizijos ARD - 1 filmavimo grupė užsuko ir į Anykš-
čių siaurojo geležinkelio stotį. Į planuojamą kelionių filmą pateks 
ir istorinis siaurukas, ir muziejus,  ir legendinio, net pusę amžiaus 
stoties viršininku tarnavusio Jono Beliausko žmona Genovaitė.

mažiau vaikštinėti ir prasidėjo 
filmavimas. Dukterėčios Nijolės 
parankės įsikibusi žavioji, beveik 
devyniasdešimtmetė Genovaitė iš 
stoties rūmo nusileido laiptais į 
peroną ir pradėjo savo įstabų pa-
sakojimą... 

Pasak kompanijos ARD - 1 pro-

Siauruko stoties akmeniniu grindiniu žengia Vokietijos televizi-
jos ARD darbuotojai. Dešinėje - prodiuseris Kristijanas Klemkė, 
šalia - operatorius Tomas Luetzas...

Autoriaus nuotr.

Trumpas pasitarimas perone prieš pradedant filmavimą... Iš kai-
rės trečia Genovaitė Bieliauskienė šypsosi: filmavimasis - tai ne 
skrydis į Ameriką. Ji ten gal tris kartus buvusi, bet visgi nuoty-
kis...

diuserio Christiano Klemkės, še-
šiose dešimtyse dienų nufilmuoti 
vaizdai suguls į du bendros trijų 
valandų trukmės filmus, kurie isto-
rinio kelio paieškų drama ir žave-
siu supažindins Vokietijos žiūrovus 
su kelių tautų kultūros bei istorijos 
įdomybėmis.
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Redaktorius

parduoda

perka

UAB „Anykštos  redakcija“  gali  paruošti  ir  atspausdinti

A3 ir  A4 
dydžio plakatus. 

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.
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 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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, 
šeštadieniais 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 arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, motociklus, mo-
pedus, sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Brangiai - buliukus (mišrūnus) 
450 kg ir daugiau. Moka grynais. 

Tel. (8-640) 19191.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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.

Superka įvairius senovinius sen-
daikčius. Domina įvairūs pasau-
linio karo sendaikčiai. Superka 
dvidures spintas, vienadures 
spintas su piešiniais, skrynias su 
piešiniais, stalus, kėdes, bufetus, 
suolus ant keturių kojų, bričkas 
(lineikas), važius (roges), žvan-
gučius, alaus statines, kalviškus 
dirbinius, anglinius samovarus, 
prieškarinius laikraščius, nuotrau-
kas ir kitus daiktus. Siūlykite įvai-
rius variantus.

Tel.: (8-601) 08688.

Obuolius, surinktus į maišus. 
Pasiima savo transportu.

Tel. (8-621) 60671.

Svėdasų sen. Daujočiuose - 
obuolius. Didesnį kiekį pasiima iš 
namų. Duoda didmaišius.

Tel. (8-618) 25497.

Obuolius (didesnį kiekį gali paiim-
ti iš namų). Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Avižas.
Tel. (8-682) 38108.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki). Vertingos dovanos perkan-
tiems šiltnamį. 

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

Nekilnojamasis turtas

Ž. ū. paskirties žemę - 21,24 ha: 
ariama pieva - 12,56 ha, miškas - 
4,42 ha, želdiniai - 1,6 ha, pelkės 
- 1,5 ha, nenaudojama - 1,16 ha 
prie upės. Užpalių seniūnija.

Tel.: (8-694) 19944, (8-680) 93265.

Dviejų kambarių butą Kavarske. 
Virtuvė, nauji langai, durys.

Tel. (8-605) 07142.

Medinį namą Troškūnų centre. 
Šalia ligoninė, parduotuvė, bažny-
čia, autobusų stotis. Namas - 116 
kv. m, sklypas - 5,5 a. Šalia van-
dentiekis (nepajungtas). 11000.

Tel. (8-650) 67485.

Medinį namuką su 6 a skly-
pu. Per sklypą teka Šaltupio upe-
lis, rami vieta, netoli nuo Anykščių 
centro.

Kaina: 24000 eurų. 
Tel. (8-648) 61925.

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

Tel. (8-676) 32443.

Senos statybos sodybą prie ke-
lio Anykščiai - Niūronys. Kaina 
sutartinė.

Tel.: (8-381) 5-14-39, 
(8-611) 54138.

Sodybą Žviliūnų k. Anykščių r., kai-
na sutartinė. 

Tel.: (8-678) 04634, (8-609) 60246. 

Sodybą Kurklių kaime, plotas 10 ha 
ribojasi su upėmis. Gyvenamas na-
mas, molinis tvartas, klojimas, pirtis. 
35000 Eur.

Tel.: (8-672) 70676, (8-673) 72429.

“Šaltupio” sodų bendrijoje - sodą su 
nameliu.

Tel. (8-610) 29407.

Kuras

Skaldytas lapuočių malkas. Turi ir 
sausų. Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Malkas. Skaldytos džiovintos alks-
nio, beržo, uosio malkos. Pristato. 

Tel. (8-607) 99455.

Beržines, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-621) 53555.

Kita

Naują rankų darbo rąstinę pirtį. 
Tel. (8-611) 27834. 

Medžio tekinimo stakles ir savos 
gamybos frezą.

Tel. (8-671) 33993.

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,24 Eur, taip pat 
didelių kiaulių skerdieną 1,85 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel. (8-657) 66116.

Jeigu Jūsų ūkį nusiaubė plėš-
rūnai ar nesisekė prisiauginti 

paukščių – nenusiminkite.

Jums pasirengęs padėti 
Vladislovo Tamošiūno paukščių 
ūkis.  

Siūlome Jums paaugintų kala-
kutų, broilerių jauniklių bei  aukšto 
produktyvumo dedančių vištų.

Tel. (8-687) 78274.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 4 d. 
(sekmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėliosiomis vištai-
tėmis ir gerai dedančiomis kiaušinius  
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turės 
gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiau-
šiniais. 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.



2016 m. rugsėjo 3 d.

mėnulis
rugsėjo 3-5 jaunatis.

Berta, Bronislovas, Bronislo-
va, Grigalius, Sirtautas, Mirga, 
Bronislava.

šiandien

rugsėjo 4 d.

rugsėjo 5 d.

Ida, Rozalija, Girstautas, 
Germantė, Rožė, Germina.

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

anekdotas

oras

+19

+10

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutės geopolitinės 
kovos 

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

„Visi vaikai yra skirtingi, todėl 
nustatyti amžių, kada jiems leisti 
pradėti naudotis išmaniuoju inter-
netu, nėra paprasta. Visgi vaikų 
psichologai ir elgesio ekspertai 
rekomenduoja, kad tai neturėtų 
įvykti anksčiau nei vaikas sulauks 
10-12 metų amžiaus. Tiesa, net ir 
tai labiausiai priklauso nuo to, kaip 
patys tėvai paruoš savo vaiką in-
ternetui ir išmaniajam telefonui, 
supažindindami ne tik su teikiamo-
mis galimybėmis, bet ir potencia-
liais pavojais“, – sako Indė Bimbi-
rytė-Yun.

Naudingos programėlės

Išmanusis telefonas su mobi-
liuoju internetu vaiko rankose 
labai greitai gali tapti dėmesio 
trūkumo priežastimi, jei vaikas jį 
naudoja vien azartą sukeliantiems 
žaidimams žaisti ir bendravimui su 
draugais virtualioje erdvėje. Dėl 
šios priežasties tėvai turėtų padėti 
vaikui suprasti, kad telefonas taip 
pat yra itin pravartus įrankis mo-
kytis, pažinti supantį pasaulį ir su-
žinoti naujų naudingų dalykų. Šiuo 
atveju labai pravers ir nemokamos 
programėlės.

Kakės Makės nuotykiai
Programėlė, sukurta pagal vaikų 

pamėgtą heroję Kakę Makę. Joje 

„Ežys“ pataria: pirmasis telefonas - 
ne tik žaidimui, bet ir lavinimui
Ar mobilusis telefonas ir internetas yra šiandieninių vaikų vir-

tualus kiemas ir pagrindinė smėlio dėžė? Kada yra tinkamas me-
tas pirmajam telefonui ir kaip užtikrinti vaiko saugumą naudo-
jantis internetu? Šiuos ir panašius klausimus sau kelia daugelis 
tėvų, tačiau ne visi žino pagrindinius virtualaus saugumo princi-
pus. Internetinės EŽIO kortelės ekspertė Indrė Bimbirytė-Yun 
sako, kad internetas yra ne tik žaislas, bet gali tapti itin efektyvia 
mokymosi ir lavinimo priemone vaikams. 

vaikai žaisdami su Kake Make 
mokosi ir renka specialius „gerų 
darbų“ ženkliukus. Programėlę 
atsisiųsti galima tiek iš „Google 
Play“, tiek iš „iTunes“ platformų.

Lietuvos tūkstantmečio vaikai
Tai puikiai žinomo televizijos 

žaidimo atitikmuo, kuriame vai-
kai gali pasitikrinti žinias įvairiose 
srityse. Programėlėje pateikiami 
įvairūs klausimai iš laidos „Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai“. Progra-
mėlėje vaikai gali varžytis su kitais 
ir matyti savo reitingą, atsakytų ir 
neatsakytų klausimų statistiką bei 
treniruotis ruošdamiesi dalyvavi-
mui laidoje.

QuickTeacher Anglų kalba
Ši programėlė naudinga tuo, jog 

suteikia galimybę nesudėtingai ir 
smagiai mokytis anglų kalbos, pa-
sirinkus norimas temas, frazes ir 
panašiai. Su šia programėle vaikas 
mokysis ne tik anglų kalbos žo-
dyno, bet ir gramatikos. Tiesa, ši 
programėlė lietuvių kalba kol kas 
pasiekiama tik „Android“ sistemų 
naudotojams.

Lietuvos istorijos viktorina
Programėlė, veikianti su „An-

droid“ įrenginiais, leidžia lengvai 
mokytis Lietuvos istorijos atsa-
kant į viktorinos klausimus. Ši 

programėlė leidžia ne tik papildyti 
istorijos žinias, bet ir lavina vaiko 
reakciją, nes atsakyti į kiekvieną 
klausimą reikia per ribotą laiką.

Dar daugiau panašių programė-
lių įvairiomis kalbomis galima ras-
ti „Google Play“ ir „iTunes“ plat-
formose, pasirinkus „Education“ 
arba „Family“ kategorijas.

Didžiausia atsakomybė – 
tėvams

Nepaisant galybės naudingo ir 
puikaus lavinamojo turinio vai-
kams, joks vaikas internete nebus 
visiškai saugus, kol pats neišmoks 
atskirti vertingų dalykų nuo kenkė-
jiško turinio ir išmokti nuo tokio 
turinio apsisaugoti. Tai reiškia, kad 
kol tai nutiks, didžiausia atsako-
mybė šviesti ir apsaugoti vaikus 

tenka tėvams.
Pirmąjį telefoną savo vaikui pado-

vanojusiems tėvams vaikų psicho-
logai pataria riboti priėjimą prie in-
terneto ir žaidimų. Tą galima daryti 
bandant susitarti su vaiku, nustatant 
tam tikras taisykles ir pasitikint vai-
ko savimone arba naudojant specia-
lius įrankius. Vienas jų – „Omnitel“ 
siūlomas sprendimas „Antivirusas 
Plius“, suteikiantis galimybę apsau-
goti vaikus nuo žalingo turinio in-
ternete bei kontroliuoti jų praleistą 
laiką naudojantis internetu. Maža 
to, šis antivirusinių programų ga-
mintojo „F-Secure" sukurtas saugu-
mo sprendimas gali nustatyti vaiko 
naudojamo mobilaus įrenginio bu-
vimo vietą. Turėdami „Antivirusas 
Plius“ programėlę galite apsaugoti 
ir savo vaikų naudojamas išanksti-
nio mokėjimo korteles. 

„Norint apsaugoti save ir savo vaikus nuo internete slypinčių 
grėsmių, pirmiausia reikia pripažinti, kad jos egzistuoja, ir imtis 
atitinkamų prevencinių priemonių. Vaikui sunku suvokti ir įver-
tinti grėsmes, kol su jomis nesusiduria, todėl vaikų sąmoningumu 
ir saugumu internete turi pirmiausia pasirūpinti jų tėvai,“ – teigia 
internetinės EŽIO kortelės ekspertė Indrė Bimbirytė-Yun.

Galbūt Jūsų darželyje ar balko-
ne pražydo reta gėlė ar krūmas, 
gal akį džiugina netikėtas auga-
lų derinys, o gal pavyko sukurti 
mažyti rojų daugiabučio palan-
gėje, kuris priverčia nusišypsoti 
net niūriausią kaimyną?

O gal šiemet užauginote rekor-
dinio dydžio moliūgą? O gal šil-
tnamyje išaugo dangų remiantis 

Konkursas „Vasaros dovanos“

Grybaudami miškuose netoli Inkūnų radome neregėto dydžio 
baravyką. Deja, jis buvo pernelyg senas, kad liestume, tad pali-
kome, kaip radome. Nufotografavome palyginimui šalia padėję 
dviratininko šalmą. Sverti jis galėjo gerokai per kilogramą. 

Julijos DAPKUVIENĖS nuotr.

pomidoras, kokio niekas nema-
tė?

Pasidalinkite geromis vasaros 
žiniomis su kitais „Anykštos“ 
skaitytojais.

Taip pat laukiame nuotraukų 
ir pasakojimų apie grybų derlių. 
Gal radote grybą, kuris gali pre-
tenduoti į šalies rekordininkus? 
O gal ištraukėte žuvį milžinę? 

Pamokos tema: „Žaidimai, lavi-
nantys loginį mastymą“. Mokytoja 
klausia:

– Kas įvyks, jeigu didžiulės ma-
sės meteoritas kirs Žemės atmosfe-
rą?

Petriukas:
– Benzinas pabrangs, tamsta mo-

kytoja!
– Kaip tai?..
– Mano tėvas visada sako, jeigu 

tik kur įvyksta kokia nesąmonė, 
Lietuvoje iš karto pabrangsta ben-
zinas.

Vasara baigėsi, laikas pradėti vertinti jos dosnumą. „Anykšta“ 
kviečia skaitytojus pasidalinti nuotraukomis ir pasakojimais apie 
gėlynuose, daržuose ir soduose bei miškuose išaugusias gėrybes ir 
pražydusį grožį.

Papasakokite, kaip ir kur tai įvy-
ko.

3 įdomiausių nuotraukų ir pa-
sakojimų autorių lauks „Anykš-
tos“ redakcijos įsteigti prizai – 3 
mėnesių „Anykštos“ laikraščio 
prenumerata.

Konkursas tęsis iki spalio 
1 dienos. Nuotraukas siųskite 
anyksta@anyksta.lt paštu. Lau-
kelyje nurodykite „konkursui 
vasaros dovanos“ arba siųskite 
adresu: „Anykštos“ redakci-
ja, Vilniaus g. 29, LT-29145, 
Anykščiai.

-ANYKŠTA

Man per naktį skauda koją – 
Visa Sirija liepsnoja,
Bet jaučiu iš pat širdies,
Kad galiu padėt išties.

Įvykius seku kas vakarą,
Naktimis jie mane pakelia.
Vis matau – lėktuvai skrenda
O iš jų tik bombos krenta.

Ir iš ryto aš į kiemą – 
Daug bobučių pagal sieną,
Joms vedu užsiėmimą
Kad Damaską rusai ima.

Puola ir Europos krantą - 
Ir už tai ji kryžium kreta.
Kiek ant svieto to bėdų
Na, o aš viena esu...


