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Kviečiame į priemonės „Verslo konsultantas LT“ 
galimybių verslui pristatymą. 

Antroje renginio dalyje vyks konsultacijos, galėsite gyvai 
aptarti jūsų verslui aktualius klausimus, išgirsti įžvalgų ir pa-
tarimų.

Renginys Anykščiuose vyks rugsėjo 22 d., Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešoji bi-
blioteka, Vyskupo skveras 1.

Registracija į nemokamą 
renginį: www.invega.lt 

PARODA. Rugsėjo 19 d. (pir-
madienį) 17:30 val. Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre (Vilniaus g. 36) ati-
daroma fotomenininko Algimanto 
Žižiūno paroda „Mano vizijų mo-
terys“. Dalyvauja parodos auto-
rius, muzika renginį papuoš Eglė 
Juciūtė (fleita) ir Laurynas Čekelis 
(fortepijonas).

Apžiūrėjo. Vakar Vyganto Šli-
žio „Vaja farm“ ūkyje lankėsi Lie-
tuvos mėsinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacijos prezidentė 
Laura Mišeikienė ir šios asociaci-
jos direktorė Vilma Živatkauskie-
nė. Asociacijos vadovės apžiūrėjo, 
kaip vyksta pasiruošimas speciali-
zuotai mėsinių galvijų parodai. 

Pareigos. Penktadienį  paaiškėjo 
konkurso užimti Kavarsko pagrin-
dinės mokyklos – daugiafunkcinio 
centro direktoriaus pareigoms lai-
mėtojas. Konkursą laimėjo vienin-
telė pretendentė, informatikos mo-
kytoja ekspertė Loreta Daugelienė. 
Iki šiol ji dirbo Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinėje mokykloje 
ir Kavarsko pagrindinėje mokykloje 
– daugiafunkciniame centre. 

Statybos. Šalia Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešosios bibliotekos 
įrenginėjama lauko terasa kainuos 
8 860 eurų. Savivaldybės organi-
zuoto mažos vertės viešojo pirki-
mo laimėtoja pripažinta individua-
li įmonė „Bėruva“. Šiai bendrovei 
vadovauja buvusi savivaldybės 
Apskaitos skyriaus vedėja Virgini-
ja Bėčienė. Viešojo pirkimo inici-
atorius – savivaldybės Architektū-
ros ir urbanistikos skyrius.

Renovacija. Daugiabučių reno-
vacija Anykščiuose vyksta ne taip 
jau ir sklandžiai, kaip apie tai ban-
doma pateikti viešumoje. Vis dau-
giau daugiabučių namų gyventojų 
renovacijos procesus vertina skep-
tiškai. Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija buvo parengusi 
investicijų planus daugiabučiams 
namams atnaujinti 2013–2014 me-
tais, tačiau net 10 investicijų pla-
nų iki šios dienos nėra patvirtinti. 
Gyventojų dauguma nesusirinko į 
kviestus susirinkimus arba neprita-
rė namo atnaujinimui.

Butelis ar vaikas – tėvams ši dilema 
kartais būna per sudėtinga Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Per Europą nuvilnijus skandalams, kai iš lietuvės motinos, gyvenančios Norvegijoje, šios šalies vaiko teisių apsaugos tarnyba „Ber-
nevernet“ paėmė vaiką; po to, kai šių metų pradžioje Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija, kai Kėdainių rajone girtas tėvas šulinyje 
paskandino du mažamečius savo vaikus, daugeliui kilo klausimas, ką veikia socialiniai darbuotojai ir kiekvienoje mūsų šalies savival-
dybėje esantys Vaiko teisių apsaugos skyriai?

Apie tai „Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima 
Zukiene.

15 vaikų globojančią Jokūbavos vaikų šeimyną šį pavasarį aplankė ir vaiku-
čiams dėmesį parodė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima 
Zukienė sako: „Mes girtumo lygio nematuojam. 
Jeigu nuvažiavę į socialinės rizikos šeimą būnam 
neįleisti, nors aiškiai girdisi, kad namie kažkas 
yra, tai traktuojame kaip girtuoklystę“. 

Pastangos

Skaitau agentūrų darbo skel-
bimus (man į paštą atsiuntė). 
Agentūra ieško „darbininko  prie 
medžio“, „darbininko prie meta-
lo“ ir „darbininko tarp gėlių“...  

Nuėjau į Anykščių parką. 
Kadangi nežinojau, prie kurio 
medžio stoti, įsilipau į klombą... 
Vis geriau matysiuosi. Viena 
moteris kažkodėl negražiai kal-
bėjo. Matyt, irgi darbo ieško. 
Nesitraukiau. Tegu po medžiu 
laukia.  

Linas BITVINSKAS

Europos judrumo savaitės išvakarėse – 
avarija po savivaldybės langais

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių rajono savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelėje įvyko avarija – susidūrė 
mero patarėjo, „darbiečio“ Donaldo Vaičiūno ir savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriau-
siosios specialistės Zitos Karaliūnienės vairuojami automobiliai. Per eismo įvykį gan stipriai apgadin-
tas savivaldybes administracijai priklausančio 2007 metų laidos tarnybinio automobilio „Škoda“, už 
kurio vairo sėdėjo D. Vaičiūnas, priekis. Apdaužytas ir kitas automobilis. 

Per eismo įvykį savivaldybės kieme gan stipriai apgadintas savi-
valdybės tarnybinės „Škodos“ vairuotojo pusės 
sparnas bei priekis.  Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Į  kuriozišką eismo įvykį pa-
tekusio mero patarėjo Do-
naldo Vaičiūno pavardė jau 
tą pačią dieną mirgėjo ir res-
publikinėje žiniasklaidoje.

Didžiausias 
Tarybos nario 
Mindaugo 
Sargūno iššūkis 
– sukurti gražią 
šeimą

Sudegė 
neįgalus 
vyras

Atostogų 
Turkijoje 
tautiečiai 
neišsižada
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. 2016-09-15 gautas pi-

lietės, gimusios 1970 m., pareiš-
kimas, kad Anykščiuose, išlaužus 
durų spyną, iš buto buvo pavogta 
800 eurų. Padaryta 800 eurų tur-
tinė žala.

Smurtas. 2016-09-10, apie 
19.30 val., Anykščių rajone ne-

blaivus pilietis, gimęs 1988 m., 
stumdė savo motiną, gimusią  1961 
m., bei spyrė į veidą, taip sukelda-
mas fizinį skausmą. Įtariamasis 
smurtautojas sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę. 

Mirtis. 2016-09-10 Anykščių 
rajono policijos komisariate  pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas moters, 
gimusios 1949 m., mirties priežas-

čiai nustatyti.
Pažeidimas. 2016-09-09 gautas 

Lietuvos Respublikos Aplinkos mi-
nisterijos Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento Anykščių 
rajono agentūros pranešimas, kad 
2016-05-21 buvo nustatyta, kad 
piliečiui nuosavybės teise priklau-
sančiame žemės sklype, esančiame 
Anykščių rajone, savavališkai pa-

žeista Nevėžos upės apsauginė 
juosta bei vaga.

Sukčiavimas. 2016-09-15  
Anykščių policijoje gautas pilie-
čio pareiškimas, kad neįgalaus 
brolio, gimusio 1979 m., gy-
venančio Anykščių r., vardu iš 
įvairių kredito įstaigų buvo pa-
imti greitieji kreditai. Turtinė žala 
tikslinama.

Apie tai, kad Ežero gatvėje 
dega vieno aukšto mūrinis namas, 
Bendrajam pagalbos centrui pra-
nešta šeštą valandą ryte. Į gaisrą 
atskubėję Anykščių priešgaisri-

Ažuožeriuose sudegė neįgalus 
vyras

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių seniūnijos Ažuožerių kaime per gaisrą 
žuvo vyras.

nės gelbėjimo tarnybos budin-
čios pamainos ugniagesiai gelbė-
tojai išvydo iš namo virstančius 
dūmus. Patekę į namo vidų, jie 
aptiko stipriai apdegusio vyro 

lavoną. Nustatyta, kad tai 1964 
metais gimusio namo šeimininko 
kūnas.

Gaisro metu kambaryje išdegė 
2 kv.m medinių grindų, aprūko 
sienos, sudegė lova. 

Pagal ugniagesių  turimą infor-
maciją, žuvusysis buvo rūkantis, 

gyveno vienas, buvo neįgalus.
Per devynis šių metų mėnesius 

Anykščių rajone kilusiuose gais-
ruose jau žuvo keturi žmonės.
Priminsime, kad sausį gaisrui ki-
lus Svėdasų girininkijos pastate, 
ugnis iš karto pasiglemžė trijų 
vyrų gyvybes.

 Dvidešimtmetį Anykščių rajono 
gyventoją, vairavusį Lietuvoje re-
gistruotą „Volkswagen Phaeton“, 
VSAT pareigūnai sustabdė ties 

Pasieniečiai sulaikė anykštėną
Pirmadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Kalvari-

jos užkardos pasieniečiai sulaikė ir klastote disponavusį anykštėną.

Lazdijų rajono Akmenių kaimu.
Vyras  pasieniečiams pateikė 

suklastotą vairuotojo pažymėjimą. 
Tikrojo savo dokumento jis nete-

ko už tai, jog anksčiau prie vairo 
įkliuvo neblaivus.

Vairuotoją pasieniečiai uždarė į 
areštinę. Anykštėno mašina laikinai 
saugoma Kalvarijos užkardoje.

Dėl šio įvykio VSAT Varėnos 
rinktinės pareigūnai pradėjo 

ikiteisminį  tyrimą  dėl dokumento 
suklastojimo ir disponavimo 
juo. Anykštėnui  už padarytą 
nusikaltimą  gresia bauda arba 
areštas, arba laisvės atėmimas iki 
trejų metų.

-ANYKŠTA

„Ten yra nutrūkęs lynas, mes jį 
dabar keičiame. Buvo atvažiavęs 
kranas, suleidome tokius skydus. 
Taisysime redaktorius, po ledone-
šio jie šiek tiek išklibę. Turime pa-
ruošti žuvitakį“, - apie numatomus 
darbus užtvankoje „Anykštai“ pa-
sakojo UAB „Sontesa“ direktorius 
Marius Andriulevičius, žadėdamas, 
kad jie bus užbaigti kitą savaitę.

Užtvanka nuomojančiai bendro-
vei priklauso ir Šventosios upėje 
esantys fontanai, tačiau šiemet jie 
daugiau nebeveiks.

„Fontanai jau yra išjungti. Rug-
sėjo 12 diena buvo paskutinė, kai 

Šventosios upės fontanai 
išjungti iki kitų metų

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto Šventosios upės užtvanką nuomojanti UAB 
„Sontesa“ ėmėsi užtvankos tvarkymo darbų. Upėje dėl to suma-
žintas vandens lygis.

Upėje sumažinus vandens lygį, kairiojo Šventosios upės tako 
lankytojus pasitinka ne itin malonus dumblo kvapas. UAB 
„Sontesa“ direktorius Marius Andriulevičius sakė, kad tvarkyti 
Šventosios upės užtvanką gavo įpareigojimą iš Anykščių rajono 
savivaldybės.                                                    

    Autoriaus nuotr. 

jie dar veikė. Dabar jie bus įjungti 
tik kitąmet“, - sakė M. Andriulevi-
čius.

Anykščių rajono savivaldybė 
UAB „Sontesa“ Šventosios upės 
užtvanką yra išnuomojusi 99 metų 
laikotrapiui. M. Andriulevičius 
„Anykštai“ sakė, kad įmonės pla-
nuose – šioje vietoje  iki kitų metų 
vasaros pastatyti hidroelektrinę, 
kuri per metus pagamintų 1,5 mi-
lijono kilovatvalandžių elektros 
energijos Anykščių miesto rei-
kmėms. Į šį projektą UAB „Son-
tesa“ ketina investuoti iki milijono 
eurų.

Atleis. Vyriausybė neigiamai 
įvertino Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos (VMVT) vado-
vo Jono Miliaus veiklos ataskaitą 
ir jis bus atleistas iš pareigų. Beje, 
nepritarimas ataskaitai buvo vie-
nintelė galimybė jį atleisti. Pačiai 
ataskaitai Vyriausybės nariai di-
delių priekaištų neturėjo, bet juos 
išgelbėjo išvakarėse gauta slapta 
STT pažyma, kuria remiantis ir ne-
pritarta ataskaitai. “Niekas nepri-
sikabinėjo. Buvo svarstoma atas-
kaita, o po to uždarame posėdyje 
ir STT pažyma. Vertinant vadovo 
veiklos ataskaitą vertinama visa 
gauta informacija, o ne tik paties 
vadovo pateikta”, - sakė A. Mačiu-
lis. Kancleris neatskleidė, ar STT 
pažymą suraitė savo iniciatyva, ar 
buvo paprašyta, juo labiau neat-
skleidė ir kokio pobūdžio informa-
cija joje yra. 

Naujienos. 2017 metais įsi-
galios naujasis Darbo kodeksas 
(DK). Sukėlęs profsąjungų nepa-
sitenkinimą. Bet vis vien priimtas. 
Na, priėmė, bet juokingiausia, kad 
politikai jau ramina, jog naujasis 
DK bus taisomas. Ar tikite? Kažin. 
Prieš rinkimus galima prižadėti bet 
ką. Pažadas taisyti DK - priešrinki-
minis ir visiškai naivus. DK buvo 
kuriamas, svarstomas, dailinamas, 
aptarinėjamas vos ne pusę Seimo 
kadencijos. Per tiek laiko buvo ga-
lima pastebėti bet kokį broką. 

Knyga. Valdovų rūmuose buvo 
šiltai sutikta nauja, šiandien itin 
mūsų šalies visuomenei aktuali 
vienos šviesiausių nūdienos Lie-
tuvos asmenybių profesorės Vik-
torijos Daujotytės knyga “Justinas 
Marcinkevičius. Salomėja Nėris. 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Mintys, 
pastabos, fragmentai”. Tai knyga 
apie tris poetus, du iš jų - neper-
skaityti ir net po mirties nepalei-
džiami iš visuomenės “teisiamųjų 
suolo”, trečiasis - neperskaitytas ir 
atsainiai numotas ranka. Tai knyga 
apie mūsų tautą, nustojančią do-
mėtis savimi.

Vaikai. Rugsėjį Vilniaus univer-
siteto Santariškių klinikų Vaikų li-
goninės Vaikų onkohematologijos 
centras mini 35 metų veiklos su-
kaktį. Gydytoja onkohematologė 
prof. Lina Ragelienė pasakojo iki 
šiol prisimenanti 1978 metus - Vai-
kų ligoninės antrame aukšte buvo 6 
palata, kurioje buvo gydomi krau-
jo ligomis sergantys vaikai. Pasak 
profesorės, “tai buvo sunki palata, 
dažniausiai tie pacientai būdavo la-
bai greitai prarandami...” “Kai mes 
pradėjome dirbti, Sovietų Sąjungos 
mastu leukemija sergančių vaikų 
išgyvenamumas buvo 20 proc., da-
bar pasaulyje - 95-99 proc. Pana-
šūs skaičiai ir Lietuvoje. Šiandien 
vaikų vėžys iš mirties nuospren-
džio tapo pagydoma liga”, - sakė 
L. Ragelienė.

Infliacija. Pagal suderintą var-
totojų kainų indeksą (SVKI) ap-
skaičiuota mėnesinė infliacija 
rugsėjo mėn., tikėtina, bus tei-
giama ir sudarys 1 proc., progno-
zuoja Statistikos departamentas.  
Rugsėjo mėn. metinė infliacija gali 
būti teigiama ir sudaryti 0,9 proc. 
Vidutinė metinė infliacija taip pat 
gali būti teigiama ir siekti 0,3 proc. 
(rugpjūčio mėn. metinė infliacija 
buvo 0,5 proc., o vidutinė metinė 
infliacija - 0,1 proc.). 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Savo senelio Silvestro Milčiuko 
tėviškės kaime, Butėnuose, prieš 
kelerius metus sodybą nusipirkęs 
Žydrūnas kupinas visokiausių, ne 
visiems patinkančių, tiesiog ramų 
gyvenimą judinančių idėjų. Nese-
niai jis visiems kaimynams, Ra-
mybės gatvės gyventojams, nupir-
ko tautines trispalves, kad galėtų 
laisve džiaugtis ir švenčių dieno-
mis prie savo namų iškelti. Ben-
druomenės pirmininkei Lendrinai 
Meškauskaitei bei laiškanešei 
Reginai Vilutienei įtaisė patogius 
lagaminėlius, nupirko kanceliari-
nių  reikmenų. Šiemet ankstyvą 
pavasarį jis pasodino pasaulyje 

Kur gražiausios pašto dėžutės?

garsių veislių vaismedžių sodą, o 
štai visai neseniai ir šiuolaikiško 
dizaino dvylikos pašto dėžučių na-
melį įrengė. Tarp dėžučių sumaniai 
palikta vieta skelbimams, bus įtai-
sytas ir termometras bei barome-
tras, apšvietimas. 

Pačioje rugpjūčio pabaigoje, 
vieną vakarą užbaigęs  „pašto na-
melio“ statybas, taip vainikavęs 
atostogas, jau rytojaus dieną nera-
muolis Žydrūnas su šeima išvyko 
darbuotis ir gyventi į Londoną. 
Kad vėl sugrįžęs darbais galėtų 
savo lietuvišką kampelį vis gražes-
nį, vis patogesnį gyvent bei kultū-
ringesnį kurti.  

Žydrūnas Milčiukas, kol kas gyvenantis Londone, Butėnuose 
įrengė modernias pašto dėžutes.                      Autoriaus nuotr. 

Gali būti, kad Butėnuose, netoli Svėdasų, naujajame kaimo 
rajone, nuo seno sodiečių vadinamame ramybės arba Sero bei 
Londono vardais. Namelį su dėžutėmis įrengė neseniai ten Jan-
kauskų namus nupirkęs butėnietiškos kilmės pilietis Žydrūnas 
Milčiukas, kol kas gyvenantis Londone.

Raimondas GUOBIS
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ką manote apie 
naująjį Darbo 
kodeksą?

Geroji žinia yra ta, kad  važiuo-
jant UAB „Autovelda“ autobusais, 
kelionės bilietą visgi į rankas gau-
ti įmanoma. Tiesa, jie išduodami 
toli gražu ne kiekvienam eiliniam 
keleiviui. Pavyzdžiui, šių eilučių 
autoriui kelionės bilieto nuo šiol 
net nereikia prašyti – užteko tik 
laikraštyje parašyti, kad „kelei-
viams kelionės bilietai neišduoda-
mi“ ir viskas kardinaliai pasikeitė. 
Žinoma, kartais gali kilti mintis, 
kam gi tas kelionės bilietas, juk 
svarbiausia -  patogiai ir saugiai 
pasiekti kelionės tikslą. Deja, bet 
neprašydami kelionės bilieto, mes 
patys esame  kalti dėl to, kas šian-
dien dedasi Lietuvoje. Nesąžiningi 
verslininkai, „vokeliuose“ moka-

Liveta GARBAUSKAITĖ, 
anykštėnė:

- Nesidomėjau, neskaičiau. Tačiau 
girdėjau, kad naujasis Darbo kodek-
sas nepalankus dirbantiesiems, dau-
giau teisių suteikiantis darbdaviams. 
Būčiau už šalies Prezidentės veto. 

Dalia JONAITIENĖ, vilnietė, 
Anykščiuose viešinti darbo reika-
lais:

- Be abejo, blogai. Ne veltui Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė jį vetavo. 
Gal jis ir palankus jaunimui, tik jau ne 
vyresnio amžiaus žmonėms. Jis ypač 
nepalankus dėl išeitinių kompensaci-
jų darbuotojams, vienoje įmonėje iš-
dirbusiems daug metų. Antai, dirbus 
vienoje įmonėje 5 metus, atleidžia-
mas tegautum tik dviejų mėnesių 
išeitinę kompensaciją, o darbdavys 
atleisti gali kada panorėjęs. 

Gintautas GOTOVSKIS, vers-
lininkas, firmos „Husgvarna“ at-
stovas Anykščiuose:

- Aš už. Palaikau Lietuvos Seimo 
sprendimą jį priimti. Yra visokių dar-
buotojų. Dalis į darbą žiūri nerimtai, 
ateina į darbą laiką „prastumti“.  
Naujasis Darbo kodeksas darbuo-
tojus privers susimąstyti, atsakingai 
vertinti turimą darbą. Manyčiau, kad 
jis palankus ne tik darbdaviams, bet 
ir sąžiningai dirbantiems. Tokius 
žmones darbdaviai vertina, papras-
tai vienoje įmonėje jie dirba daug 
metų. 

Europos judrumo savaitės išvakarėse – 
avarija po savivaldybės langais

Su kuo susidūrė – nesakė

Po avarijos „Anykštai“ telefo-
nu susisiekus su D. Vaičiūnu ir 
pasiteiravus, su kieno vairuojamu 
automobiliu jis susidūrė po savi-
valdybės langais, mero patarėjas 
nesakė. 

„Situacija buvo tokia, kad tas as-
muo, kuris sukėlė eismo įvykį, ne-
sivadovavo dešinės rankos taisykle 
ir nepraleido kliūties, dėl to ir nu-
kentėjo automobilis“, - „Anykštai“ 
pasakojo mero patarėjas D. Vaičiū-
nas, po eismo įvykio neradęs lai-
ko susitikti su žurnalistais, nes esą 
buvo „išvykęs su delegacija“.

Išgarsėjo, kaip saugaus 
eismo propoguotojas

Priminsime, kad mero patarėjo 
D. Vaičiūno pavardė neseniai buvo 
ypač dažnai linksniuojama kalbant 
apie saugaus eismo problemas 
Anykščių mieste. D. Vaičiūnas so-
cialiniame tinkle „Facebook“ ap-
siskelbė, kad būtent jo inciatyva 
šalia Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos esančioje sankryžo-
je buvo įrengtos vaizdo stebėjimo 
kameros. Po to keli šimtai anykš-
tėnų bei miesto svečių net ir už ne-
didelius pažeidimus, pavyzdžiui, 
užmintą „STOP“ liniją, sulaukė 
policijos baudų.

O gyventojams savivaldybė
pataria vaikščioti pėsčiomis...

Įdomus sutapimas, kad dviejų sa-

vivaldybės darbuotojų automobiliai 
savivaldybės automobilių stovėji-
mo aikštelėje neišsiteko Europos 
judumo savaitės išvakarėse. Anykš-
čių rajono savivaldybė rugsėjo 16–
22 dienomis gyventojus pakvietė 
palikti automobilius namuose ir į 
darbą keliauti pėsčiomis, dviračiais, 
riedučiais, paspirtukais, riedlentė-
mis, riedžiais. Taip pat išplatinta 
informacija, kaip šiomis dienomis 
Anykščių mieste bus organizuoja-
mas automobilių eismas. Rugsėjo 
18, 20 ir 22 dienomis į automobilius 
kviečiama sėsti tik tie gyventojai, 
kurių automobilių valstybinis nu-
meris baigiasi skaičiumi 0,2,4,6,8. 
Rugsėjo 17, 19 ir 21 dienomis au-
tomobiliais važiuoti kviečiami tik 
tie gyventojai, kurių automobilių 
valstybinis numeris baigiasi skai-
čiais 1,3,5,7, 9. Rugsėjo 22 dieną 
atvykusiems į Anykščius iš rajono 
kaimų, rekomenduojama automo-
bilius palikti automobilių stovėjimo 
aikštelėse Vienuolio g.32 ar J. Bi-
liūno gatvėje.

Patarė ant dviračio 
sėsti ir merui

Tokios savivaldybės ir Anykščių 
visuomenės sveikatos biuro reko-
mendacijos portale anyksta.lt susi-
laukė internautų pasipiktinimo.

“Manau, kad mintis gera, bet 
tiesiog skatinti žmones nevažinėti 
automobiliais reikėtų kiek kitaip, 
o ne uždrausti sėsti į automobi-
lį, nes neatitinka tavo transporto 
priemonės valstybinio numerio pa-
skutinis skaičius. Man kiek juokin-

gai skamba. Perskaičiusi netekau 
žado. Taip suprantu, kad gyvenan-
tys pačiuose Anykščiuose galėtų 
mažiau naudotis automobiliais, ta-
čiau paimti ir taip vienareikšmiškai 
uždrausti... Juk patys žmonės turi 
suvokti, jog reikia saugoti aplin-
ką ir dažniau pasinaudoti dviračiu 
ar eiti pėsčiomis. Manau, tokiais 
draudimais, sugalvotais vien tam, 
kad Anykščiai dalyvautų akcijoje 
nėra protingas”, - pastebėjo „Rajo-
no gyventoja”.

„Hmm... keliauti, tai keliauti 
dviračiais, tik ar visi juos sutalpin-
sime prie prekybos vietų, darbo? O 
ir ar palikti dar saugu? Atvykus į 
darbą, užsukus į prekybos centrą, 
polikliniką, ligoninę, mokymosi 
įstaigas vargu ar kur turėtumėme 
palikti riedučius, riedlentes o juo 
labiau - riedžius. Pasiūlymas sma-
gus, bet žiauriai nepatogus”, - rašė 
skaitytojas, pasivadinęs „Pamąsty-
mui“.

„Gal meras iš Vilniaus atmins 
dviračiu, būtų labai gražu”, - ko-
mentavo „Aš“.

Į skaitytojų diskusijas portale 
anyksta.lt įsitraukė ir Anykščių vi-
suomenės sveikatos biuro direkto-
rė Lina Pagalienė.

„Mieli anykštėnai, atkreipia-
me dėmesį, kad rugsėjo 16–22 d., 
Europoje vyksiančios Judumo sa-
vaitės metu automobilių judėjimas 
Anykščiuose pagal valstybinio nu-
merio skaičių yra rekomendacinio 
pobūdžio, siekiant mažinti mašinų 
srautą, sumažinti anglies dvidegi-
nio išskyrimą“, - komentare aiški-
no L. Pagalienė.

Vietos autobusuose – pirmieji 
skaidrumo proveržiai Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 27-osios laikraštyje „Anykšta“ išspaudintos „Rie-
vės“ apie nuo sovietmečio laikų menkai pažengusią Anykščių ra-
jono viešojo susisiekimo sritį sulaukė rezonanso.

mi atlyginimai, valstybei nesumo-
kėti mokesčiai... Taigi, gerbiamieji 
autobusų keleiviai, raginu pasekti 
mano kilniu pavyzdžiu ir kelionės 
bilieto iš vairuotojo, jei jis jums jo 
kažkodėl neduoda, pareikalauti.
Tik bendromis pastangomis mes 
galime kovoti už savo teises gauti 
kelionės autobusu bilietą ir siekti 
didesnio viešumo bei skaidrumo!

Vis dėlto noras būti pilietišku 
šiandieninėje visuomenėje tam pa-
čiam piliečiui gali būti ne visada 
naudingas. Tai rodo ir paskutiniai 
pasivažinėjimai vietos autobusais. 
„Anykštos“ žiniomis, po skanda-
lingųjų „Rievių“, vietinių vežėjų 
kontoroje sušauktas susirinkimas, 
kuriame autobusų vairuotojams 

Robertui Aleksiejūnui nurodyta ne 
tik būtinai išduoti kelionės bilietą, 
tačiau taip pat jį išleisti tik auto-
busų sustojimo vietose. Kaip jau 
anksčiau rašiau, didžioji dalis vie-
tos autobusų vairuotojų yra „geri“, 
nes keleivius, jiems paprašius, iš-
leidžia ten, kur žmonėms arčiau ir 
patogiau. Patikėkite, kaip tai yra 
svarbu sunkiai vaikščiojančiam, 
dar sunkiais nešuliais apsikrovu-
siam pensininkui. Po „Rievių“ 
autobusų vairuotojų elgesys kardi-
naliai pasikeitė – kai kurie jų tapo 
pikti ir suirzę. Tikėtina, kad vis 
dėlto tai yra susiję  ne tik su mano 
rašiniais, bet ir kelionės bilietais, 
kuriuos ne tik man, bet ir kiekvie-
nam keleiviui į rankas įteikti yra 
privalu.

Su kolega  vieną dieną juokavo-
me, kad nuo šiol, man išduodama 
kelionės autobusu bilietą, UAB 
„Autovelda“ galės vesti statisti-
ką, kaip dažnai R. Aleksiejūnas 
naudojasi bendrovės paslaugomis.
Tačiau kaip tyčia nusprendžiau pa-
keisti vežėją.

Jų ir autobusai erdvesni, net ne-
mokamas bevielis internetas vei-
kia, o be kelionės bilieto ten nela-
bai ir išsiversi, nes kartais jį tenka 
parodyti kontrolieriui...

Anksčiau kildavo minčių, kad 
šiais laikais, įsigalėjus internetui, 
vis mažiau žmonių į rankas paima 
tradicinį laikraštį. Pasirodo – nė 
velnio! “Anykštą“ skaito ir auto-
busų vairuotojai.

Užteko tik laikraštyje parašyti, kad „keleiviams kelionės bilietai neiš-
duodami“ ir viskas kardinaliai pasikeitė.  Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Viskas aišku. 
„Tas asmuo“ – kairiarankis.

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas, apie savival-
dybės kieme patirtą autoavariją: 

„Situacija buvo tokia, kad tas 
asmuo, kuris sukėlė eismo įvykį, 
nesivadovavo dešinės rankos tai-
sykle ir nepraleido kliūties, dėl to 
ir nukentėjo automobilis.“

Sužino, kad atvažiuos 
socialiniai darbuotojai. ir 
užgeria. Stresas juk…

Laima ZUKIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus vedėja, apie tai, kaip tėvai 
netenka vaikų: 

„Būna, kad žmonės skundžiasi, 
štai atvažiavo socialiniai darbuoto-
jai, rado vieną kartą išgėrusį tėvą 
ar motiną, ir įrašė į rizikos grupę, 
atvažiavo antrą kartą, rado tą patį 
– ir vaiką jau paėmė. Taip tikrai 
nevyksta.”

Štai kodėl daug gyvenančių
„ant skurdo ribos“

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie tai, kas jam yra brangiau-
sias turtas: 

„Sveikas protas“.

Serga, bet lėtine forma...

Žilvinas OVSIUKAS, Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius, komentavo situ-
aciją, kai Anykščiuose nebeliko 
pusiau profesionalios vyrų krep-
šinio komandos: 

„Tai visiškai nereiškia, kad 
anykštėnai „neserga“ krepšiniu.“ 

Kai į darbą kaip į šventę – 
taip pat keista

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie sporto suverslėjimą: 

„Anykščiuose eiti į treniruotę 
kaip į darbą, tai atrodo keistai.“

Ir apskritai maitinuosi 
fotosintezės būdu...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
propagandą: 

„Tai tas pats, kas kortų lošėjų 
kompanijoje pagadinus orą, nu-
taisyti reikšmingą miną: „Aš čia 
niekuo dėtas. Ir iš viso aš žirnių 
nevalgau.“

Kuo giliau į mišką, tuo 
trumpesnis galiojimas

Asta BARTULIENĖ, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausioji specialistė, 
apie tvarką mažose parduotuvėse:

 „Jei savininkas turi vieną ne-
didelę parduotuvę, ten tvarka yra 
geresnė, bet jei jis turi daugiau 
parduotuvių skirtinguose kaimuo-
se, situacija valdoma truputį pras-
čiau.“  
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rievės

šiupinys

Didelė šeima. Tėvelis buvęs Ame-
rikoje, motinėlė ypatinga, nors žemės 
tik keliolika hektarų, bet geros - todėl 
gyvenę visai neblogai, tarsi nieko ir 
nestigę. Ūgtelėję broliai ne tik ūkio, 
bet pasaulio sąrangos, socialinio tei-
singumo reikalais domėjosi ir, lygy-
bėn, brolybėn vienijančiu kairumu 
susižavėję, tapo tarsi ir slaptais ko-
munistais. Vieni mažiau, kiti daugiau, 
o štai Juozas daugiausiai - jis tarpuka-
riu ir kalėjime smetoniniame už poli-
tiką sėdėjo, ir idėjos draugų pasiųstas 
Skandinavijos šalyse, Amerikoje dar-
bavosi, sovietams įsitvirtinus istoriko 
kelią pasirinko, įgimtais gabumais ir 

Mohikanas iš garsiosios 
Jurginių giminės Raimondas GUOBIS

Vikonių kaimas - visai prie Anykščių, žemės susisiekia, ribojasi 
ir tik reto žinovo akis tegali matyti, kur vienos pasibaigia, o kitos 
prasideda. Didelis kaimas ir didelė buvusi Mataušo ir Marijonos 
Jurginių šeimyna. Net aštuoni vaikai užaugę teisingu ir kartais 
nesuvokiamu teisingumu užsidegę įvairiais keliais žengė, visi jau 
gyvenimo kelionę užbaigę, tik Jonas pasiliko, kuris vis dar tvirtas, 
guvus, ir kitąmet šimtmetį švęsti ruošiasi.

darbštumu apsiginklavęs bene pačiu 
žymiausiu istoriku - mokslų dakta-
ru, akademiku tapo. Jo knygas iki 
šiol noriai paskaitome ir jo gebėjimu 
vaizdingai, įtaigiai pasakoti žavimės. 
Istorija - tarsi poezija, jo posakį gir-
džiu, pritariu ir susitikti su jo vienin-
teliu likusiu šiame pasaulyje broliu 
Jonu susitikti į Vilnių skubu...

Beveik pats miesto centras, Aluda-
rių gatvė, senas namas, įėjus - aukš-
tos lubos, erdvu. Pasitinka neaukšto 
ūgio, tvirtas santūrus žmogus, nė 
neįtarsi, kad už kelių mėnesių jam su-
kaks šimtas metų. Tad ir pabandėme 
iš to pragyvento šimtmečio nors kiek 

atsiminimų sugriebti. 
Prisiminė vienoje „ūlyčioje“ 

gyvavusį Vikonių kaimą, žmonių 
bičiulystę, vieningumą, tikėjimą 
šventą, stovėjusius pakelėse kry-
žius, mįslingais vardais laukus, 
pievas ir kitas vieteles vadinamas. 
Gojus, Dvarkelis, Koplyčkelis, 
Šniurgalas, Paversmis... Čia pat ir 
Anykščių miestas su savo paslapti-
mis ir įdomybėmis - ypač turgaus, 
atlaidų dienomis bei paprastais 
šventadieniais. Paslaptingieji kita-
taučiai žydai, iš jų tėveliai daug ką 
pirkdavo, pas juos ir sušilti žvarbu-
me užeidavo. Darbai nuo mažumės 
ir šioks toks skaityt, rašyt pamoky-
mas prieš Šv. Komuniją priimant. 
Tikėjimo tiesų mokytoja Damutė 
Juodelytė pastebėjo, kad berniukui 
nuolat ašaroja akys, tuoj nuvedė pas 
gydytoją Šumacherį, tas gi pasiuntė 
pas geresnį tokių ligų žinovą Ado-
mą Laskauską. Nusprendė operuoti, 
mat dešinė akis jau buvo kažkokia 
plėvele apvilkta. Vargingai ilgai try-
nė voliuku, plovė akies obuolius, po 
to dar gal pusę metų apsirišus teko 
vaikščioti, bet pagelbėjo.Vėliau dar 
ir reumatas, kojas skausmingai su-
kantis, prikibo. Bėda už bėdos, bet 
išsikapstė, atsigavo...

Pramoko staliaus amato, ėmė per 
žmones eiti - trobesius statyti, įren-
ginėti, baldus įvairiausius gaminti. 
Atėjo laikas kariuomenėj tarnaut 
- pakliuvo į pėstininkus Ukmer-
gėn. Ėjo lemtingi 1939 - ieji, vėlų 
rudenį sugrąžintas Vilnius ir Jurgi-
nio Jonas su savo būriu iškilmingai 
įžengia į istorinę sostinę. Ant balto 
žirgo generolas Vitkauskas, kate-
dros aikštėje paradas, po to tarnyba 
šiame svajonių mieste. Buvo kari-
ninko pasiuntinuku, tai gerai gyve-
nęs. Kuomet prasidėjo okupacija, 
su bičiuliais išėjo namo. Miega, o 
vis rytmetyje nerimas: kada gi iš-
girs komandą „Kuopa, kelk“. Iš 

tiesų vieną rytą atėjo ir pakėlė ko-
munistų valdžios statytinis Alfonsas 
Vildžiūnas ir kiti draugai. Pasiūlė 
dėtis prie jų, jei nenori išvažiuoti 
toli toli, kur šalta. Pradžioje tarny-
bėlę davė Utenoje, prie pasų stalo, 
bet greit grąžino į Anykščius, davė 
ginklą ir paskyrė milicininku. Grei-
tai prasidėjo vežimai, net nežinojęs 
į ką įsipainiojo - saugojęs pasmerk-
tuosius geležinkelio stotyje. Valeras 
Laskauskas pasiprašė į išeinamąją, 
Jonas gi paliepęs bėgti, tačiau tas 
atsakė negalįs, nes kitame vagone - 
žmona ir vaikai. 

Prisiminė susišaudymą Niūronyse, 
kai pasaloje tykojant Jurgio Rudoko 
ir kitų aktyvistų vieną raudonarmie-
tį nušovė, o jam sužeidė koją. Teko 
net Utenos ligoninėj gulėti. Bet tuoj 
prasidėjo karas. Vokietmetyje buvo 
areštuotas, tardė, mušė, kamavo, ga-
liausiai paleido. Kad nesimaišytų, 
išvažiavo toliau - gyveno Vilniuje, 
dirbo „Lietūkyje“, o pažyma apie tai 
gelbėjo nuo išvežimo į darbus ir ki-
tokių nemalonumų.  Priartėjus frontui 
iš Rytų, vėl sugrįžo tėviškėn. Bet čia 
buvo neramu, nežinojai, kada ir nuo 
ko nukentėsi. Tuomet jau su žmona 
Ona, taip pat anykštėne, pėsti patrau-
kė Vilniun, buvo 1944-ųjų ruduo.

Tai nuo to laiko Vilniuje ir gyve-
nąs. Prie partijos, valdžios jau nesi-
dėjo, pakako neramaus gyvenimo 
iki tol - dirbo staliumi. Net Mokslų 
akademijoje ir Lėlių teatre, kur ga-
mindavo ir nesudėtingas lėles. Jau 
senokai pensininkas, gyvena su duk-
ters Ritos šeima. Kaip pavyko tiek 
ilgai pragyventi, atsakyti nelengva. 
Atrodo, ir gyvenęs, dirbęs, valgęs, 
kaip ir visi kiti žmonės, o štai užsili-
kęs. Valgąs viską, kas yra, nors ypa-
tingai mėgstąs juodą duoną, lašinius, 
bulves. O apie gyvenimą ramiai 
pastebėjo, kad jis nė kiek ilgas neat-
rodo. Vis dėlto po pusmečio, sausio 
viduryje, švęs šimtmetį.

Iš gausios Vikonių Jurginių šeimos nūnai tebegyvena vienintelis 
Jonas Jurginis, po pusmečio švęsiantis šimto metų sukaktį.

Autoriaus nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių sportininkai nepri-
klausomybės metais pasiekia 
neįtikėtinai aukštų rezultatų. 
Anykščių rajone gyvena vos 
vienas procentas šalies gyventojų, 
o Lietuvos suaugusiųjų pirmeny-
bėse mūsiškiai tikrai renka kelis 
procentus visų medalių. Mūsų 
rajoną garsina slidininkai, biatlo-
ninkai, imtynininkai, sunkiaatle-
čiai. Plaukikas Giedrius Titenis 
per savo jau gerą dešimtį metų 
trunkančią profesionalo karjerą 
Lietuvos pirmenybėse susirinko 
bent dvidešimt, o gal ir trisdešimt 
medalių. 

Gal paradoksas, o galbūt 
dėsningumas, jog individualia-
me sporte išskirtinai sėkmingi 
Anykščiai sportiniuose žaidimuo-
se yra išskirtiniai nevykėliai. Per 
26-erius nepriklausomybės metus 

jokia Anykščių komanda nėra 
žaidusi šalies aukščiausioje lygo-
je. Net lietuviškos ripkos korifėjų 
neužauginome. Prieš naująjį krep-
šinio sezoną savo gyvavimą baigė 
Lietuvos trečiojoje lygoje rung-
tyniavęs „KKSC-Volupis“. Šios 
komandos finansavimas iš rajono 
biudžeto buvo keistokas, mat 
samdyti profesionalai rungtyniavo 
neprofesionalioje regionų lygoje. 
Tokios komandos finansavimas 
galėjo būti pateisinamas tik tuo, 
kad kritimas į RKL yra laikytinas 
laikinu, kad tikslas - krepšinio 
komandą grąžinti į antrąją lygą, 
o vėliau siekti patekti į elitinį LKL 
divizioną. Kuriems galams mes 
tą keistą komandą šėrėm, jei galų 
gale ją išvaikėm? Žinoma, naujos 
valdžios netesi buvusių valdžių 
pažadų, o senųjų senas strategijas 
įgyvendinti apskritai yra vulgaru. 

Mano supratimu, kiekvienas 
rajono centras turėtų turėti kažką, 
kas telktų bendruomenę,už ką bent 
dalis gyventojų sirgtų, nervintųsi, 
stebėtų veiklą internete. Duonos ir 
žaidimų reikia liaudžiai. Man pa-
tiktų profesionalus Anykščių miesto 
cirkas ar kokia bent jau „Brans-
tormų“ lygio Anykščių muzikos 
grupė. Bet, sutikim, kad remiantis 
principu – mūsų miesto komandoje 
turi žaisti anykštėnai, profesiona-
laus cirko neturėsime (Kas mums 
pagimdys mešką?).

Utenoj užaugo toks Jonukas 

Valančiūnas. Neblogas „centras“, 
bet už Utenos „Juventus“ nežai-
džia. Matyt, jis labai nepatrio-
tiškas... Keli Anykščių jaunieji 
krepšininkai, vos sulaukę 14-15 
metų, išvyko į didesnius mies-
tus. Atakuojantis gynėjas Gytis 
Asačiovas kviečiamas į U16, 208 
cm „centras“ Mykolas Bitvins-
kas į U17 Lietuvos rinktines. Ar 
jie kada žais už Anykščių miesto 
komandą? Gal ir žais, bet geriau, 
kad... nežaistų. Jei šie ar kiti 
perspektyvūs jaunuoliai kada nors 
grįš į savo miestą ir karjerą pra-
dės nuo RKL, vadinasi, Amerikos 
universitetai ir NBA gali išsi-
versti ir be jų. Žinoma, kad savo 
miesto komandose smagiau matyti 
saviškius nei pirktinius žaidėjus, 
tačiau sutikim, kad taip nebegali 
būti. Krepšininkai, net jei jie ir 
anykštėnai, laisvi migruoti po pa-
saulį ieškodami geriausių darbo 
pasiūlymų. Net ir Lietuvoje yra 
bent dvidešimt komandų, galinčių 
mokėti krepšininkams algas, 
taigi potencialių jų darbdavių, o 
žaidėjai laisvi save parduoti kaip 
įmanoma brangiau. 

Tolesnį „KKSC-Volupis“ 
laikymą RKL būčiau vadinęs „nei 
šiokiu, nei tokiu“, bet komandos 
likvidavimas, mano suprati-
mu, dar blogesnis sprendimas. 
Svarsčiau, jog galbūt, po miesto 
stadiono rekonstrukcijos ketinama 
Anykščiuose atgaivinti futbolą. 

(Apie miesto stadioną kalbu todėl, 
kad J. Biliūno gimnazijos aikštyne 
dėl jo nestandartinių išmatavimų 
negali vykti jokios Lietuvos futbo-
lo lygos varžybos). Bet, pasirodo, 
ne. Valdžia planų investuoti į 
futbolą neturi. Anykščių mero 
patarėjas Kęstutis Indriūnas 
„Anykštai“ sakė, jog planuoja-
ma vaikus mokyti lauko teniso... 
Žinoma, galima mane kaltinti, kad 
kabinuosi prie stulpo, bet Lietuvos 
„tenisizacija“ man atrodo juokin-
ga jau vien dėl to, kad absoliuti 
dauguma trenerių geriausiu atve-
ju yra antros kartos savamoksliai. 
Juk Tarybų Sąjungoje nebuvo ne 
tik sekso, bet ir teniso... Po teniso 
„įvedimo“ neartais Anykščių 
sporto dirvonais liks tik kriketas, 
polas ir golfas... 

Beje, nepamiršau, kad prieš 
dvidešimt metų rašiau, jog ne-
pritariu profesionalios Anykščių 
krepšinio komandos išlaikymui 
rajono biudžeto lėšomis. Bet 
laikai tada buvo kiti. Tada biudže-
tininkams vėlavo algos, net soci-
alinių pašalpų išmokos gavėjams 
vėlavo. Prieš dvidešimt metų buvo 
baisūs laikai, pinigų trūko ne tik 
pašalpoms, jų nebuvo net pačios 
mažiausios, beveik nepastebimos 
medinės pilies statyboms. Dabar 
biudžete pinigų – kaip šieno. 
Dabar jau galima kalbėti ne tik 
apie duoną, jau galima svajoti ir 
apie žaidimus. 

Idėjos. Į diskusiją susirinkę kūry-
binių dirbtuvių „Dainuvos slėnio pri-
taikymas visuomenės poreikiams“ 
dalyviai pažėrė pasiūlymų, kaip atei-
tyje galėtų atrodyti Dainuvos slėnis. 
Čia siūloma atidaryti Garso muziejų 
su daugiafunkce-uždara-atvira sale, 
garso įrašo studiją, post-produkcijos 
studiją, taką su kultūros stotelėmis.

Prisigėrė. Šalia Aulelių vaikų 
globos namų pastato rastas girtas 14-
metis šios įstaigos gyventojas. Jis įs-
taigos transportu skubiai pristatytas į 
Anykščių ligoninę, kur buvo detok-
sikuotas. Aulelių globos namų di-
rektorius Vaidas Niaura „Anykštai“ 
sakė, kad pavyko išsiaiškinti, jog jo 
globotinis gėrė su kitu paaugliu, 
gyvenančiu Auleliuose. Vaikams 
alkoholio nupirko suaugęs kaimie-
tis. Anykščių meras Kęstutis Tubis 
„Anykštai“ sakė, jog Aulelių vaikų 
globos namuose pradėtas tarnybinis 
patikrinimas. „Manau, kad policijos 
pareigūnai išsiaiškins, kas nupirko 
vaikams alkoholio, ir tas asmuo bus 
tinkamai nubaustas“, – „Anykštai“ 
sakė meras. 

Rekonstrukcija. Rekonstruoti 
Anykščių plaukimo baseiną „Ban-
genis“ pretendavo net 16 statybinių 
bendrovių, iš jų ir dvi anykštėnų ben-
drovės  - „Anrestas“ bei „Termotau-
pa“. Savivaldybės organizuoto vie-
šojo pirkimo nugalėtoja tapo UAB 
„Statybos ir restauravimo darbai“, 
pasiūliusi darbus atlikti už 666 670 
eurų. Tarp pretendentų buvo ir me-
dinę pilį ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio statysianti UAB „Povilo Gurklio 
firma“. Viešojo pirkimo konkurse 
dalyvavusi UAB „Statybų sritis“ pri-
pažinta neatitikusi minimalių kvali-
fikacinių reikalavimų. Numatoma 
renovuoti baseino stogą, apšiltinti 
išorės sieną, įrengiant ventiliuojamą 
fasadą, apšiltinti cokolinę pastato 
dalį, įrengti akmens masės plytelių 
grindis ir PVC grindų dangą.

Atlaidai. Rugsėjo 17 – 18 dieno-
mis Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
vyks tituliniai apaštalo šv. Mato at-
laidai. Atlaidų metu bus renkamos 
piniginės aukos įsigyti naujai baž-
nyčios įgarsinimo įrangai. Pamaldų 
laikas: rugsėjo 17 d. -  Šv. Mišios 11 
ir 19 val., rugsėjo 18 d. -  Šv. Mišios 
-9 val. (po jų Švč. Sakramento ado-
racija), 11 val. (su procesija) ir 19 
valandą.

Rekordas. Šiemet per Obuolines, 
kurios vyks rugsėjo 24-ąją, bus sie-
kiama rekordo – iš obuolių bus dė-
liojama Aukštaitijai būdinga tautinė 
juosta. Tai jau nebe pirmas kartas, 
kai per šią šventę siekiama išsiskirti. 
Anksčiau vaišėmis puošta ilgiausia 
bendruomenių užstalė, virta rekordi-
nė obuolienė.

Ugdymas. Nuo šių metų rug-
sėjo 1-osios privalomo priešmo-
kyklinio ugdymo užsiėmimus 
Anykščių rajone lanko 164 vai-
kai. Savivaldybės Švietimo sky-
riaus duomenimis, daugiausia 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
ugdoma Anykščių miesto vaikų 
lopšeliuose – darželiuose – 114. 
Rajone priešmokyklinio amžiaus 
grupėse vaikų skaičius  labai įvai-
rus. Pavyzdžiui, Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei 
Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje – daugiafunkciniame cen-
tre ugdoma atitinkamai 12 ir 13 
priešmokyklinio amžiaus vaikų, o 
Viešintų pagrindinėje mokykloje 
– daugiafunkciniame centre – tik 
vienas. 
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laiškai

šiupinys

- Kas jums yra laimė?
- Gyvenimas.
- Jūsų didžiausia baimė?
- Artimo žmogaus netektis.
- Jūsų charakterio bruožas, 

kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Ne visada gebėjimas gerai 
susiplanuoti laiką. 

 - Bruožas, kuris labiausiai 
erzina kituose?

- Dviveidiškumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Žmogus, kuris geba niekada 

Didžiausias Tarybos nario Mindaugo 
Sargūno iššūkis – sukurti gražią šeimą
Į Prusto klausimyną atsakymus pateikė rajono Tarybos narys, 

liberalas Mindaugas SARGŪNAS. Jaunasis politikas sako, kad 
Anykščių nenorėtų keisti į jokį kitą miestą, o jo vienas didžiausių 
rūpesčių yra... priaugti daugiau svorio.

neprarasti žmogiškumo. 
- Didžiausias iššūkis?
- Sukurti gražią bei darnią šei-

mą. 
- Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate?
- Apie tai, kaip padaryti Anykš-

čių rajoną patrauklesnį čia gyve-
nantiems ir norintiems sugrįžti. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Atkaklumas, stabilumas, nuo-
širdumas

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Stengiuosi niekada nemeluo-

ti, nebent juokaujant. 
- Ko labiausiai nemėgstate 

savo išvaizdoje?
- Norėčiau priaugti daugiau 

svorio.
- Žmogus, kurį jūs niekina-

te?
- Konkretaus žmogaus nega-

lėčiau įvardinti. Niekinti žmogų 
galbūt galėčiau už tokius bruo-
žus kaip savanaudiškumas, neat-
sakingumas, išdavystė, melas...

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

 - Konkretumas, atsakingu-
mas.

- Labiausiai vertinama mo-
ters savybė?

- Šeimyniškumas, rūpestingu-
mas.

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

- Ką padarei, jog būtų kitaip? 
- Ką gyvenime labiausiai my-

lite?
- Šeimą, gimines, draugus. 
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Aš laimingas kiekvieną tei-

singai nugyventą dieną.
- Kokį talentą norėtumėt tu-

rėti?
- Sugebėti kaip moterys iš kar-

to dirbti kelis darbus. 
- Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų?

- Būčiau atlaidesnis sau.
- Didžiausias jūsų gyvenimo 

pasiekimas?
- Nesijaučiu kažką pasiekęs, 

tad negaliu atsakyti. 
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Tuo pačiu žmogumi.
-  Vieta, kur labiausiai norė-

tumėt gyventi?
- Anykščiuose ir niekur kitur.
- Brangiausias turtas?
- Sveikas protas.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Apsipirkinėjimas, nebent tai 

daryčiau žūklės prekių ar spor-
tinių drabužių-inventoriaus par-
duotuvėse. Iš ten greitai išeiti 

nepavyksta. 
 - Jūsų svajonių profesija?
 - Tokia, kurioje galėčiau tobu-

lėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. 
- Geriausia jūsų būdo savy-

bė?
- Savęs vertinti niekada nemė-

gau, tad to nedarysiu ir dabar. 
Paliksiu tai daryti aplinkiniams. 

- Ką labiausiai vertinate 
draugystėje?

- Žmogaus tikrumą, nuoširdu-
mą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Antanas Baranauskas, Anta-
nas Škėma, Antanas Vienuolis, 
Paulo Coelho.

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Veronika
- Istorinė asmenybė, kuri 

jums imponuoja?
- Sunku būtų viena išskirti, 

galvoju, kad  kiekviena į istoriją 
įsirašiusi asmenybė turi bruožų, 
kuriais galima žavėtis. 

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

- Kiekvienas žmogus turi skir-
tingų savybių, dėl kurių galėčiau 
jį laikyti savo herojumi. 

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Valentinas, Aušra, Jurgita, 
Jolanta, Giedrė, Gediminas, Vy-
tautas, Vaidas, Justina, Jokūbas.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Dviveidiškumo. Manau, gy-
venimas per trumpas, jog būtų 
galima taip gyventi.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Dėl nieko. Kiekvienas gyve-
nimo įvykis yra pamoka, iš ku-
rios reikia pasimokyti.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Apie tai neteko galvoti, Jūs 

privertėte susimąstyti. Manau, jog 
teisingai nugyvenęs gyvenimą.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Gyvenk taip, jog niekam ne-

būtų gėda pažvelgti į akis. 

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Liberalas Mindaugas Sargūnas sako, kad gyvenime jam neteko 
dėl nieko apgailestauti.                  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių geležinkelio stotyje 
buvo sukamas dokumentinis filmas 
apie nepaprastas seseris iš Garlia-
vos Piplytes. 

Bačkinikėlių kaime, Pakuonio 
parapijoje, dabartinio Prienų rajo-
no teritorijoje, gyvenusi Piplių šei-
ma, kurioje augo aštuonios seserys 
ir du broliai, tevaldė 2 hektarus že-
mės, tačiau sovietų valdžiai kažkuo 
neįtiko ir juos trėmė į Sibirą.

Taip jau atsitiko, kad aktyvistams 
pavyko sugauti tėvus bei vieną iš 
vyresnių seserų, kiti išbėgiojo, iš-
sislapstė ir tarnaudami, įvairius 
darbus dirbdami, pas gimines ar 
net visai nepažįstamus žmones 
slėpdamiesi, kiek galėjo pasimokė, 
suaugo ir garbingai gyveno. Trys 
seserys iš to didžio pulkelio - Al-
dona, Genovaitė ir Julija nūnai gy-
vena Garliavoje, visus stebina savo 

Apie laimingas seseris Piplytes
elegancija, šviesiu pažiūriu į gyve-
nimą bei gebėjimo dainuoti seną-
sias mūsų tautos dainas. Ypatingą 
jų šeimos istoriją režisierė Inesa 
Kurklietytė sumanė užfiksuoti do-
kumentiniame filme, menine kalba 
papasakoti. Filmo epizodai buvo 
filmuojami Anykščių geležinkelio 
stotyje - perone bei senojoje kelei-
vių salėje, prie tremtinių vagono 
moderniojoje ekspozicijoje, o štai 
važiuodamos rankine drezina bal-
singosios seserys dainavo gražiau-
sias dainas apie narsius bernelius, 
vargus, džiaugsmus bei tėvynę Lie-
tuvą. Kaip pasakų fėjos - vienodo-
mis drobės nėrinių bei audinių su-
knelėmis, pirštinaitėmis, plačiomis 
skrybėlėmis baltuojančios moterys 
stūksojo besimerkiančios saulės 
spinduliuose. 

Kaip gi vadinsis filmas? Režisie-

rė atsakė, kad greičiausiai „Seserys 
Piplytės“ ar „Gražuolės Piplytės“. 
Talentingai kino kūrėjai talkina 
puikūs operatoriai Algimantas Mi-

kutėnas ir Adomas Jablonskis, tad 
tikimasi įspūdingų vaizdų. 

Raimondas GUOBIS

Geležinkelio stotyje ant seno suolo minutėlei prisėdo seserys Pi-
plytės. Iš kairės  - Aldona, Genovaitė ir Julija.

Autoriaus nuotr.

Svajonė. Projekte “Geri darbai” 
dalyvaujantis Anykščių vaikų lop-
šelis –darželis „Žiogelis“ siekia at-
naujinti sporto salės grindų dangą. 
Padėti įgyvendinti svajonę  galima 
prisijungus prie interneto svetainės 
www.geridarbai  ir už anykštėnus 
atidavus savo balsą.

Pokyčiai. Praėjusių metų pra-
džioje parduoto buvusio Anykščių 
rajono policijos komisariato pas-
tato kieme pirmieji požymiai, kad 
naujieji jo savininkai kažką čia 
ruošiasi daryti – vidiniame pastato 
kieme į lauką išmestas nereikalin-
gas šlamštas.Valstybės įmonė Tur-
to bankas buvusį Anykščių polici-
jos komisariato pastatų kompleksą 
aukcione pardavė už 63 861,21 
eurų, tačiau kas jo savininkas, ne-
skelbia.

Būstas. Anykščių rajono savi-
valdybė ruošiasi įsigyti 20 sociali-
nių būstų, šeši iš jų bus pritaikyti 
neįgaliesiems.Skelbiama, kad pir-
miausiai bus siekiama aprūpinti 
socialiniu būstu ilgiausiai jo lau-
kiančius asmenis.Socialinio būsto 
plėtra Anykščių rajono savivaldy-
bėje vyks už europinės paramos 
pinigus, šiam tikslui numatyta 
255.954,39 Eur. 

Šventė. Rugsėjo 24 dieną Šir-
vintų rajone, Bagaslaviškyje, vyks  
Lino šventė. Šventėje bus prista-
tomi tautinio, kulinarinio paveldo 
produktai, valgius gamins tarptau-
tinių konkursų laimėtojas Povilas 
Mikalajūnas. Veiks ūkininkų, žoli-
ninkų, kepėjų turgelis, koncertuos 
muzikantai iš Vilniaus ir Širvintų. 
Šventės pradžia – 12 val.

Atlygis. Vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis šių metų 
antrąjį ketvirtį Anykščių rajone 
siekė 606,6 EUR, - skelbia Lie-
tuvos statistikos departamentas.
Lyginant su ankstesniu ketvirčiu, 
vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis Anykščių rajone padi-
dėjo 2,3 proc., o lyginant su anks-
tesnių metų atitinkamu ketvirčiu 
– 6,3 proc.

Poreikiai. Startavus kūrybinėms 
dirbtuvėms „Dainuvos slėnio pri-
taikymas visuomenės poreikiams“, 
savo ir iš anykštėnų girdėtą nuo-
monę apie Dainuvos slėnį socia-
liniame tinkle „Facebook“ išsakė 
ir savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Saulius 
Rasalas.„Aš daugiausiai pastabų 
gaunu iš aplinkinių gyventojų dėl 
garsios muzikos per koncertus. 
Man pačiam neramu dėl to, kad 
automobiliai ir pėstieji dalinasi tuo 
pačiu įvažiavimu į slėnį“, - paste-
bėjo savivaldybės Saugaus eismo 
komisijos pirmininkas S. Rasalas.

Nesikeitė. Anykščių savivaldy-
bės administracijos Teisės, perso-
nalo ir civilinės metrikacijos sky-
riaus Vyriausioji specialistė Asta 
Fallin nėra nauja savivaldybės 
administracijos darbuotoja. Tai ta 
pati A. Apanavičienė, pakeitusi pa-
vardę, nes ištekėjo už užsieniečio.   

Šviesa. Minint pasaulinę turiz-
mo dieną, rugsėjo 24 dieną Anykš-
čiuose žadama įspūdingų vaizdų. 
Ryškiausiu akcentu taps visomis 
spalvomis naktyje nušvitęs Puntu-
ko akmuo, Anykščių šilelis ir Me-
džių lajų takas. Šviesos instaliacija 
taip pat bus įjungta šalia Antano 
Baranausko klėtelės.
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Mėsinių galvijų paroda: žinios, patirtis ir pramogos
Mūsų ūkis, bendradarbiaujant kartu 

su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacija bei Lietuvos Respu-
blikos Žemės ūkio ministerija, pirmąjį 
kartą Anykščiuose organizuoja „Specia-
lizuotą mėsinių galvijų parodą“. Parodos 
tikslas – populiarinti mėsinę gyvulinin-

kystę, siekiant, kad kuo daugiau Lietu-
vos ūkininkų susidomėtų mėsinių galvijų 
auginimu ir veisimu, pristatyti Lietuvoje 
auginamų mėsinių galvijų veisles.

Paroda vyks dvi dienas. Pirmąją dieną 
vyks tarptautinė konferencija: “Mėsinės 
gyvulininkystės plėtros perspektyvos. 

Lietuvoje auginamų mėsinių galvijų 
genetinis kokybės gerinimas”, į kurią 
pakviesti pranešėjai iš Prancūzijos, Vo-
kietijos, Estijos ir Latvijos, taip pat nu-
matyti atskirų mėsinių galvijų veislių 
pristatymo renginiai. 

Antrąją parodos dieną vyks geriausio 

ir aukščiausią genetininę vertę turinčio 
gyvulio rinkimai bei veislinių galvijų 
aukcionas.

Numatyta, kad specializuota mėsinių 
galvijų paroda vyks 2016 m. rugsėjo 29 
– 30 dienomis UAB „Vaja Farm“ ūkyje 
Bliuvonių k., Anykščių r.

„Parlamentaro konservatoriaus 
Sergejaus Jovaišos kartu su kole-
gomis Pauliumi Saudargu ir Stasiu 
Šedbaru parengtos įstatymo patai-

Audriaus Juškos šiltnamiams 
– išskirtinis dėmesys
Anykštėno Audriaus Juškos šiltnamiais domisi ir šalies ži-

niasklaida. Portalas „Delfi“ publikuoja BNS tekstą „Statybas 
ant kvarco klodų įteisinančios pataisos — tik Anykščių šiltna-
miams“.

sos, kurias Aplinkos ministerija 
kiek pakeitė, aktualios ūkininko 
Audriaus Juškos Anykščių rajone 
statomiems beveik 10 mln. eurų 

vertės šiltnamiams, kurie kyla 
virš stiklo pramonėje naudojamų 
kvarco klodų. Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcija 
statybas teisme buvo sustabdžiusi, 
tačiau vėliau su ūkininku ir staty-
bos leidimą išdavusia Anykščių 
valdžia susitarta taikiai“, – rašo 
portalas „Delfi“

Įstatymų pataisas, įteisinančias 
statybas ant kvarcinių smėlio klo-
dų, labiausiais kritikuoja Lietuvos 
karjerų asociacija, kuri Aplinkos 
ministeriją paragino atsisakyti 
nereikalingo reguliavimo. Asoci-
acijos vadovo Antano Bartulio tei-
gimu, įstatymo pakeitimai sukels 
daug problemų ir apsunkins priėji-
mą prie naudingųjų iškasenų. 

„9,335 mln. eurų vertės projek-
tas, pastatant 6 hektarų ploto stikli-
nių šiltnamių bei modernizuojant 2 
hektarus veikiančių šiltnamių, įgy-
vendinamas europinėmis, A.Juškos 
bei Šiaulių banko skolintomis lėšo-

mis. ES paramą ūkininkams skirs-
tančios Nacionalinės mokėjimų 
agentūros (NMA) duomenimis, 
projektui buvo skirta daugiau kaip 
6,5 mln. eurų paramos. Anykščių 
rajono apylinkės teismo nutartyje 
teigiama, kad iki birželio pabai-
gos į projektą buvo investuota 2,8 
mln. eurų, jis sukurs 100 naujų 
darbo vietų. Šiltnamius statantis 
ūkininkas A.Juška BNS teigė, kad 
šiuo metu yra ne Lietuvoje ir ža-
dėjo pakomentuoti vėliau. Ūkinin-
kas priklauso 2011-ųjų pabaigoje 
įsteigtam žemės ūkio kooperatyvui 
„Agrolit“ - jį steigiant, susijungė 5 
didžiausi šalies šiltnamių daržovių 
augintojai: „Kietaviškių gausa“, 
„Kauno šiltadaržiai“ ir „Kėdainių 
gėlės“ bei ūkininkai A.Juška ir Al-
gimantas Žemaitis.“ – rašo „Del-
fi“.

 „Didžiuliai žemės plotai, ku-
riuos būtų galima naudoti neken-
kiant toms žemės gelmėms, buvo 
nenaudojami. Šitokių dalykų Lie-
tuvoje yra daug, yra Anykščiuose 
trukdis plėtoti veiklą. Kodėl gi 
nepanaudoti to, kas nenaudojama? 
Praeitos visos procedūros, gauta 
ir Vyriausybės išvada, čia viskas 
tvarkoje, čia nebuvo jokių “zadani-
jų” ar dar kažko. Tai tikrai susiję su 

mūsų kraštu, kur aš savo rinkėjams 
turiu atstovauti. Aš negalėjau jo-
kios įtakos daryti, tiesiog užregis-
travau, praeitos visos procedūros ir 
liko tik baigiamoji stadija“, – kodėl 
pateikė įstatymo pataisą BNS žur-
nalistams komentavo S. Jovaiša. 

„Kvarcinį smėlį išgaunančios 
bendrovės „Anykščių kvarcas“ ge-
neralinis direktorius Eugenijus An-
driejauskas BNS teigė, kad įmonė 
Anykščių rajone naudoja jau sep-
tintą karjerą, o ateityje mato pers-
pektyvų pradėti gavybą ir šiltna-
miais užstatytoje teritorijoje. „Prie 
esamų pajėgumų, kokius limitus 
turime ir kiek iškasame bei par-
duodame, dar turime 15-20 metų. 
Kol kas leidimo naujam karjerui 
eksploatuoti neturime, nes dar nėra 
poreikio, bet esmė ta, kad valstybė 
gina savo išteklius ir perspektyvo-
je, jei užstatys šiltnamiais, prasidės 
teisminiai ginčai, procedūros ir gali 
būti, kad gavyba gali net sustoti“, 
- BNS sakė E.Andriejauskas. Jis 
teigė skeptiškai vertinantis įstaty-
mo pataisas ir abejojo, ar užstačius 
naudingųjų išteklių telkinius, bus 
paprasta nugriauti ten esančius 
pastatus.“ –  skelbia portalas „Del-
fi“.

-ANYKŠTA

Įstatymų pataisas, įteisinančias statybas ant kvarcinių smėlio 
klodų, labiausiais kritikuoja Lietuvos karjerų asociacija.

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta 2 (sub-
titruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.20 Tikri vyrai.  
17.15 Auksinis protas.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Laris Kraunas. 
N-7.  
22.45 Naujoji lietuvių dokumenti-
ka. Meistras ir Tatjana. 
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė karalystė. 
1.10 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta 2. 
2.05 Puaro. N-7.  
3.50 Teisė žinoti.  
4.15 Tikri vyrai.  
5.05 Savaitė.

  
6.30 “Žmogus-voras”.  

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “PREMJERA Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Kačiukas vardu Au.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Šnipų 
vaikučiai 2. Prarastų svajonių 
sala. 
12.00 Legenda apie Zoro. N-7.  
14.40 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Aš galiu.  
21.45 PREMJERA Neįmanoma 
misija. Slaptoji tauta. N-7.  
0.30 Tėtukas namie. N14.

 
6.30 Monsunas.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7. 
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai. N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Pabėgimas iš žemės 
planetos. N-7.  
12.45 Kaip sukurti tobulą vaiki-
ną. N-7.  
14.45 Išlaisvinti Vilį 2.  
16.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.00 Ta nejauki akimirka.  
N-14.  
23.55 Motinos diena. S.  

2.05 Kruvina muzika. N-14. 

 
6.00 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
7.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.05 Beatos virtuvė.  
11.00 “BBC dokumentika. 
Australijos kaubojus”.  
13.00 Už vaikystę (k).  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.05 “44-as skyrius”. N-7.  
19.05 Jau atvažiavom?  
21.00 “PREMJERA Juodasis 
sąrašas”. N-7.  
23.00 Pagrįsta abejonė. N14.  
0.45 Baltasis dramblys. N14.  
2.20 4-asis lygmuo. N14.  
3.50 Jau atvažiavom?  
5.20 “Australijos kaubojus”. 

 
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Sodininkų pasaulis”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - genijus?”  
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Viengungis”.  
17.00 Nemarus kinas. Rožinės 
panteros sūnus. N-7.  
18.50 “Būrėja”.  
19.55 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir degantis žmogus. 
N-7.  
22.50 Selestė ir Džesis amžinai. 
N14.  
0.35 “Karalienė Izabelė”. N14. 
1.50 Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir laisvasis 
kritimas (k). N-7.  
3.20 “Ar jūsų šuo - genijus?”.  
4.05 “Kas namie šeimininkas?” 
4.50 “Griežčiausi tėvai”.  
5.35 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klauskite daktaro.  
6.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.50 Vaikų ir jaunimo sportinių 
šokių konkursas “Kaunas Open 
2016”.  
9.15 XIX nacionalinis B. 
Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkursas.  
10.30 ...formatas.  
10.45 IQ presingas.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus.  
12.15 Šventadienio mintys. 
12.40 Mokslo sriuba.  
13.00 Tarptautinės muzikos die-
nos koncertas “AGATA Langai”.  
14.40 Australijos lietuviai - tolimi 
ir artimi.  
15.30 Karinės paslaptys.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Premjera. Stepanas 
Bandera.  
17.45 Žinios.  
18.00 Prieš parskrendant į 
žemę.  
19.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
19.55 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  

21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
0.10 Džiazo muzikos vakaras.  
1.25 LRT OPUS ORE. Giedrė.  
2.30 Mokslo sriuba.  
2.50 Muzika gyvai.  
4.20 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 “Penktoji pavara”.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 “Penktoji pavara”.  
1.00 “Alfa” savaitė (k).  
1.30 Už vaikystę (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k)

 
6.30 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. 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 Ledo kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 6 kadrai. N-7.  
15.00 Pasaulio rali-kroso čempi-
onato Barselonos etapas.  
17.00 Havajai 5.0.  N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Singapūro 
prizo lenktynės. Vaizdo įrašas.  
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 “Žemynų raida”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7.  
13.00 Miestai ir žmonės.  
13.15 Seimo rinkimai 2016.  
14.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės”.  
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 Nacionaliniai atsakingo 
verslo apdovanojimai. Speciali 
laida.  
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Žinios.   
23.00 “24/7”.  
0.00 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
2.10 “Sparnuočių gyvenimas.  
3.50 “Žemynų raida”.  
4.40 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
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.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.05 Nematoma Lietuvos istorija.  
5.05 Teisė žinoti.  
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  

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

ris”. N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 
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 Į 
saulę. N14.  
0.15 “Judantis objektas”. N-7.  
1.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
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 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis. 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 Dauntono abatija. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Sargybinis. N-7.  
23.45 Pagrįsta abejonė. N14.  
1.25 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
3.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 “Žvaigždės kelias“.  
4.40 Farai (k). N14.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Sostinės keksiukai”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio resto-
ranai”.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  

13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Agentas Šunytis”.  
16.05 “Kaukė”.  
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. 
N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.50 “Mentalistas”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 Nusikaltimo vieta. (k). N-7.  
4.50 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė. 
8.20 Šokių akademija. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Rumšiškės.  
13.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.25 Kultūrų kryžkelė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Septynios Kauno dienos. 
19.30 Anapus čia ir dabar.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Euromaxx. 

21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Reičel išteka. N-7.  
0.20 ARTi. Medis.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Tikri vyrai.  
4.00 LRT OPUS ORE.  
5.00 Panorama. 

 
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 „Alfa” savaitė (k).  
12.40 Apie žūklę (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Bus visko.  
14.45 „Alfa” savaitė (k).  
15.15 “Penktoji pavara”.  
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 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. 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 kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Tikrasis Amitivilio siaubas. 
S.  
0.45 Nevykėlių dalinys. N-7.  
1.35 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Atšilimas”. N-7. 
11.30 “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.  
16.30 Lietuva tiesiogiai 
17.15 Seimo rinkimai 2016. 
Debatų laida.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 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.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.. N-7.  
3.30 “Miestelio patruliai”. N-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 Stilius.  
11.35 Obama Baltuosiuose 
rūmuose (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.  
19.20 LR Seimo rinkimų 
debatai.  
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedi-
cija “Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. 
N-14.  
0.25 Septynios Kauno die-
nos. 
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų 
debatai.  
4.05 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  

 
6.30 “Didysis žvejys”.
7.00 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Žmogus-voras”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 
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 
Karo menas. N14.  
0.40 “Judantis objektas”. 
N-7.  
1.35 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14.  
2.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  

 
6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
8.25 Moterys meluoja ge-
riau. 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 Saugus prieglobstis. 
N-7.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.45 Dauntono abatija. 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 patikri-
nimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. 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 “Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Kaip pavogti nuota-
ką. N-7.  
23.40 Sargybinis. N-7.  
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.40 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
3.10 “Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)”. 
4.05 “Pavariau”.  
4.30 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
5.15 Muchtaro sugrįžimas. 

N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos”. 
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. 
N-7.  
15.05 “Denis 
Vaiduokliukas”.  
15.35 “Agentas Šunytis”.  
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio 
žmogžudystės XIII. Tik ne 
mano kieme. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.45 “Mentalistas”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.15 Midsomerio žmogžu-
dystės XIII. Kruvinas balnas. 
N14.  
4.45 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 

6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip 
šventė. 
8.20 Šokių akademija. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Girių horizontai.  
12.40 Gimtoji žemė.  
13.05 Anapus čia ir dabar.  
14.00 Premjera. Nuo gamy-
klos konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.35 Stepanas Bandera.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Laris Kraunas. 
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Karinės paslaptys.  
4.00 Anapus čia ir dabar.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Penktoji pavara”.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 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).  

 
6.20 Reporteris. 
7.25 Nuoga tiesa. N-7. 
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Atšilimas”. N-7. 
11.30 “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.  
16.30 Lietuva tiesiogiai 
17.15 Seimo rinkimai 2016. 
Debatų laida.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.  
20.00 Žinios.   
20.40 “Atšilimas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “24/7”.  
0.45 “Delta” N-7.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.. 
N-7.  
3.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7.  
4.15 “Delta”. N-7.  
5.00 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7.  
5.40 “Laukinis pasaulis”.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
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?”.  
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.  
19.20 LR Seimo rinkimų debatai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Italų kino magija. Kartoninis 
kaimelis. N-7.  
0.20 Stilius. 
1.10 Komisaras Reksas.

6.30 “Didysis žvejys”.
7.00 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 
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. 
PREMJERA Naujienų medžiotojas. 
N14.  
0.40 “Judantis objektas”. N-7.  
1.35 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
2.25 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

 
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. 
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Universalus karys. N-14.  
0.35 Elementaru. N-7.  
1.35 Dauntono abatija.  N-7.  

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  

13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Kaulų kolekcininkas. N-7.  
23.55 Kaip pavogti nuotaką. N-7.  
1.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.40 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės”. 
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Agentas Šunytis”.  
16.05 “Kaukė”.  
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. 
Ramybės savaitgalis. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  

6.45 Duokim garo!  
8.20 Šokių akademija. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Rumšiškės.  
13.05 Australijos lietuviai - tolimi 
ir artimi.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Klauskite daktaro.  
19.40 Kultmisijos.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Kelias į namus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Elito kinas. Šimtametis, 
kuris išlipo pro langą ir dingo. N-7.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.55 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.05 Prieš parskrendant į žemę.  
5.00 Panorama.  
5.35 Dėmesio centre.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas. 
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.00 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 Tavo augintinis.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendrikas. 
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 kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendrikas. 
N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Mėnesio darbuotojas. N-7.  
0.15 Nevykėlių dalinys. N-7.  
0.45 Moderni šeima. N-7.  
1.15 112. Ekstremali pagalba. N-7.  
2.10 Richardo Hammondo greitieji 
apmokymai. N-7.  
 

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

12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendrikas. 
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 LKL sezono atidarymo 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” 
- Prienų-Birštono “Vytautas”. 
Tiesioginė transliacija.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Vyras už pinigus. N-7.  
23.50 Moderni šeima. N-7.  
0.50 112. Ekstremali pagalba. N-7.  
1.45 Richardo Hammondo greitieji 
apmokymai. N-7.  
2.35 Aukščiausia pavara.  

 
6.20 Reporteris. 
7.25 Auksinė daina. 
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Atšilimas”. N-7. 
11.30 “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.  
17.15 Seimo rinkimai 2016. 
Debatų laida.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 “Atšilimas”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
0.45 “Delta” N-7.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.. N-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 Istorijos detektyvai.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
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.  
19.20 LR Seimo rinkimų de-
batai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.30 Naujoji lietuvių dokumen-
tika. 
22.45 Premjera. Juodasis auk-
sas. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Tikri vyrai.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai.  

6.30 “Didysis žvejys”.
7.00 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.35 “Auklė”. 
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. Juodas kerš-
tas. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 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. Policijos darbo 
realybės drama. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Prieš ugnį ugnimi. N-14.  
0.25 Elementaru.N-7.  
1.25 Dauntono abatija. N-7.  

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “44-as skyrius”. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Penkiakovė. N14.  
23.40 Kaulų kolekcininkas. N-7.  
1.50 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.40 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.25 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
4.20 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
4.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
5.35 Pričiupom! (k). N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.

14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Agentas Šunytis”.  
16.05 “Kaukė”.  
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. 
Globa. N-7.  
23.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
2.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.50 “Mentalistas”. N-7.  
3.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
4.20 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. Ramybės savaitgalis. N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.20 Šokių akademija. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Leipalingis.  
13.05 Teatras.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
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 Šokių akademija. 
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Italų kino magija. 
Kartoninis kaimelis. N-7.  
23.55 Naktinis ekspresas.  
0.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.05 Kultmisijos.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.50 Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas. 
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.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. 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 kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Dežavu. N-7.  
0.35 Moderni šeima.  N-7.  
1.30 112. Ekstremali pagal-
ba. N-7.  
2.25 Aukščiausia pavara. Top 
41.  

 
6.20 Reporteris. 
7.25 Patriotai. N-7. 
8.25 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”.  
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Atšilimas”. N-7. 
11.30 “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.  
17.15 Seimo rinkimai 2016. 
Debatų laida.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Savo mirties data”. N-7. 
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.N-7. 
3.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.15 “Delta”. N-7. 
5.00 “Inspektorius Mažylis”. N-7. 
5.40 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.05 Bėdų turgus.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
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. 21. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
4.10 Auksinis balsas.  

6.30 “Didysis žvejys”.
7.00 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.35 “Auklė”. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.05 Viską prisiminti. N14.  
0.25 PREMJERA Apsėstasis 
Maiklas Kingas. S.  
2.05 Naujienų medžiotojas. 
N14.  

 
6.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
8.25 Moterys meluoja ge-
riau. 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 Nerealieji. N-7.  
21.50 Siuntėjas. N-14.  
23.45 Meteorų audra. N-14.  
1.30 Linkolnas. N-14.  
 

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 

11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Sučiupus nužudyti. 
N14.  
23.40 Penkiakovė. N14.  
1.35 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.20 Sučiupus nužudyti. 
N14.  
3.55 “Žurovas”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Agentas Šunytis”.  
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  

18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.20 SNOBO KINAS 
Atsargiai! Durys užsidaro. 
N14.  
1.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  
3.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.45 “Nebylus liudijimas”. 
N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Gustavo enciklopedija.  
7.20 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2016 “Viskas yra gerai”.  
8.20 Šokių akademija. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 “Saulės giesmė”.  
13.15 VU studentų roko 
opera. 404. Rojus nerastas.  
14.15 Atspindžiai.  
14.45 Naktinis ekspresas.  
15.15 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
18.10 Bodo. N-7.  
19.05 Premjera. Nepaklusęs 
laiko tėkmei. Čijunė Sugihara 
ir šeši tūkstančiai. 
19.35 Tūkstantis, tūkstantis, 
tūkstantis mylių.  
20.20 Premjera. Getas. J. 
Sobolio pjesės motyvais. N-7. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Juodasis auksas. 
N-14.  
0.40 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Kelias į namus.  
4.30 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno die-
nos.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 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.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagal-
ba. N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. 
N-7.  
13.30 Univeras. Naujas 
bendrikas. 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 kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas 
bendrikas. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kulka į galvą. N-14.  
0.15 Pavojinga aistra. N-14.  
2.00 Aukščiausia pavara.  

 
6.20 Reporteris.  
7.25 Šiandien kimba. Laida 
žvejams.  
8.25 “Sparnuočių gyveni-
mas. Plėšrūnai ir maitlesiai”.  
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Paskutinis skambu-
tis”. N-7. 
11.30 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.35 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
13.35 “Inspektorius 
Mažylis”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
17.15 Seimo rinkimai 2016.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Septintasis ženklas”. 
S. 
1.10 “Pašėlusios medžioto-
jos”. N-14. 
3.10 “Sparnuočių gyveni-
mas. Plėšrūnai ir maitlesiai”.  
4.00 “Tigrų sala”.  
4.25 “Pašėlusios medžioto-
jos”. N-14. 
6.00 “Jaunikliai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”.  
7.25 Premjera. Lesė. 
7.50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija (sub-
titruota). 
13.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų ma-
mos (subtitruota). 
13.50 Šerloko Holmso su-
grįžimas. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Vidurnaktis 
Paryžiuje. N-14.  
0.40 Pasaulio dokumentika.  
2.20 Šerloko Holmso sugrį-
žimas. N-7.  
4.05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės..  
4.30 Bėdų turgus.  
5.15 Stilius.  

 
6.30 “Žmogus-voras”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valan-
da. Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukš-
mingi”. 

8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Krokodilas Gena. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Rifo pasaka 2. 
11.40 Antroji džiunglių kny-
ga. Mauglis ir Balu. 
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Madagaskaras 3. 
21.15 Tūkstantis žodžių. 
N-7.  
23.05 PREMJERA Skautai 
prieš zombius. N14.  
0.50 Viską prisiminti. N14. 

 
6.30 Monsunas. N-7.  
7.00 Transformeriai. 
Praimas. N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu 
meistrai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Kalakutai. Atgal į 
ateitį.  
12.50 16 norų. N-7.  
14.40 Išlaisvinti Vilį 3.  
16.15 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 UNICEF šou “Už 
kiekvieną vaiką”. Tiesioginė 
transliacija.  
22.30 Neliečiamieji.N-7.  

0.50 Greisės nuopuolis. 
N-14.  
2.20 Belė. N-7. 

 
6.05 Pričiupom! (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato kvalifikacija. 
Trakai.  
12.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.00 Muzikinė kaukė. 
SUPERFINALAS. Muzikinis 
šou.  
0.30 AŠTRUS KINAS 
Kruvinoji Valentino naktis. S.  
2.15 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.00 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.40 Muzikinė kaukė (k).  

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Neįprasti auginti-
niai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - 
vanduo”.  
12.00 “Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos”.  
12.30 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”.  
13.30 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-

kas?”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Viengungis”.  
17.00 “Toledas”. N-7.  
18.45 “Būrėja”.  
19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir an-
gelas. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.20 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
1.10 Atsargiai! Durys užsi-
daro. N14.  
2.50 “Nusikaltimas”. N14.  
4.40 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
5.25 “Gyvybės šaltinis - 
vanduo”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 VU studentų roko ope-
ra. 404. Rojus nerastas.  
7.05 Bėdų turgus.  
7.45 Didžioji Lietuva.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Leonidas Leonovas. 
Aukso karieta.  
15.00 Nepaklusęs laiko tė-
kmei. Čijunė Sugihara ir šeši 
tūkstančiai išgelbėtųjų. 
15.30 Euromaxx.  
16.00 Tikri vyrai.  
16.45 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
17.45 Žinios.  
18.00 Getas. J. Sobolio 
pjesės motyvais. N-7.  
19.30 ARTS21.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  

21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 “Viskas yra gerai”.  
23.20 21. N-7.  
1.20 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
2.15 Kelias į namus.  
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Didžioji Lietuva. 
3.45 ARTi. Medis.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).   
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
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 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. 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 Ledo kelias.  N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV 
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  

14.30 Aukščiausia pavara. 
N-7.  
16.00 Ledo kelias.  N-7.  
17.00 Lietuvos krep-
šinio lygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Utenos 
“Juventus”. Tiesioginė trans-
liacija.  
19.00 Rožinė pantera.  N-7.  
20.50 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kelionė po Europą. 
N-14.  
0.20 Kulka į galvą. N-14.  
1.50 Aukščiausia pavara.

 
7.20 “Žemynų raida. 
Amerika”.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 Auginantiems savo 
kraštą.  
10.05 “Sparnuočių gyve-
nimas. Skraidyti ar neskrai-
dyti”.  
11.15 “Vincentas”. N-7. 
13.10 Miestai ir žmonės.  
13.15 Seimo rinkimai 2016.  
14.55 “Sparnuočių gyveni-
mas. Partnerių paieška”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Paskutinis skambu-
tis”. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 “Gamtos magija”.  
18.55 “Žemynų raida. 
Australija”.  
20.00 Žinios.  
20.30 “Dykumos”.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 “Atšilimas”. N-7. 
1.20 Mafijos kronikos. N-14. 
2.20 “Vincentas”.  
3.30 “24/7”.  
4.15 “Žemė iš paukščio 
skrydžio”.  
6.00 “Jaunikliai”.

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

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



 
2016 m. rugsėjo 17 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)
Mano vaikas – ką noriu,
 tą darau 

„Praėjusį rudenį lankiausi Nor-
vegijoje ir nuo tada „sergu“ – labai 
norėčiau, kad nors dalelė Norvegijos 
pamažu ateitų pas mus. Kodėl? To-
dėl, kad ten dirbama ne sistemai, ne 
tėvams, o pirmiausiai yra žiūrima vai-
ko interesų. Dažnai Lietuvoje tenka 
girdėti, kad patys blogiausi tėvai yra 
geriau nei globėjai... Ten to neišgirsi. 
Aišku, ten ir finansinės galimybės su-
daryti saugią vaiko aplinką yra kelio-
lika kartų didesnės, gerokai didesni ir 
žmonių, dirbančių su probleminėmis 
šeimomis, resursai. Paprastas pavyz-
dys, mūsų skyriuje iš viso dirbame 
penkiese, aš lankiausi gal tris kartus 
nei Anykščiai didesnėje komunoje, 
kur logiškai mąstant turėtų dirbti, 
sakykim, penkiolika žmonių. Bet ne 
– šią sritį kuruoja 150 specialistų...“ 
– apie patirtis Norvegijoje kalba L. 
Zukienė.

Tiek žiniasklaidoje, tiek iš lūpų į 
lūpas tenka išgirs-
ti ir tokių istorijų, 
kad neva užsie-
nyje gyvenančius 
mūsų tautiečius 
tos šalies vaikų 
teisių apsaugos 
specialistai ypač 
akylai stebi, kar-
tais netgi samdo „seklius“, kurie tar-
nyboms pranešinėja net ir apie naktį 
verkiantį kūdikį... 

Pasidalinus tokia išgirsta žinia su 
skyriaus vedėja, L. Zukienė paaiški-
na: „Pirmiausia, pradėkim nuo to, kad 
jeigu šeimoje viskas gerai, jeigu ji nie-
kur niekam neužkliūva, jokie sekliai 
tikrai nėra samdomi. Kitas momentas 
– pasižiūrėkim, kokius žodžius mes 
vartoja – „sekti“, „skųsti“, „perse-
kioti“. Gal tada darykim išvadą, kad 
šie žodžiai priimtini mūsų kultūrai, 
mūsų visuomenei. Užsienyje žmonės 
jaučia atsakomybę vieni už kitus - ne 
skundžia, o reaguoja į tam tikrą elgesį 
su vaikais. Kokia dažno lietuvio, emi-
gravusio į kitą šalį, pozicija? „Aš visą 
savaitę juodai ariu, savaitgalį noriu 
išgerti, atsipalaiduoti, o mano vaikai 
– mano nuosavybė, kaip noriu su jais, 
taip ir elgiuosi, aš esu tėvas ar motina 
ir geriau žinau, kaip man elgtis...“ 

Vaikų teisių skyriaus vedėja svars-
to: „Kai mes nueinam į svečius, juk 
nesiimam tvarkyti šeimininko buto ir 
neįvedinėjam savo tvarkos. Tas pats, 
manau, yra ir su emigrantais. Jeigu 
jau pasirinkai gyvenimą kitoje šalyje, 
tai būk malonus priimk ir tos šalies 
taisykles, įstatymus, elgesio normas... 
Suprantu, kad kartais kyla kalbos 
barjeras bendraujant su socialiniais 
darbuotojais, bet viskas yra išspren-
džiama. Reikia tik bendradarbiauti ir 
suprasti elementarią tiesą – jeigu tu, 
suaugęs žmogus, negali ar nemoki 
pasirūpinti savo vaiku, tai arba ge-
ranoriškai bendrauji su tarnybomis, 
kurios tau gali padėti, arba netenki 
vaiko“. 

Paiso ir imigrantų vaikų teisių 

Išvažiavus lietuviams gyventi į už-
sienį Vaikų teisių tarnybos susiduria 
ir su kita problema. Vėlgi L. Zukienė 
pateikia pavyzdį: „Išvažiavo mama 
su dviem dukrelėm gyventi į užsienį. 
Mama pradėjo gastroliuoti, išgėrinėti, 
mergaitės atsidūrė Anglijos globos 
namuose. Jų tėtis gyvena Lietuvoje. 

Butelis ar vaikas – tėvams ši dilema 
kartais būna per sudėtinga 

Anglijos teismas turi nuspręsti, kur 
tie vaikai gyvens. Anglai renka duo-
menis, susirašinėja su mumis, mes 
jiems siunčiam kalnus įvairiausių do-
kumentų, bet to negana. Visai nese-
niai į Anykščius buvo atvykęs vaiko 
teisių specialistas iš Anglijos, kuris su 
vertėjo pagalba aplankė vaikų tėtį, se-
nelius, bendravo su mūsų tarnyba, so-
cialiniais darbuotojais. Ir tik po visos 
šios ilgos procedūros teismas priims 
sprendimą“.

Pasak pašnekovės, toks atvejis pui-
kiai iliustruoja, kaip kitų šalių vaiko 
teisių specialistai atstovauja vaikui. 
„Juk kad ir dėl šios, konkrečios, bylos 
padaryta labai daug. Juo labiau kad tai 
net ne tos šalies piliečiai...“ – užsienių 
šalių kolegų darbu žavisi L. Zukienė.  

Teismuose tėvai dažnai s
uvedinėja asmenines sąskaitas 

Dar viena sritis, kurioje dirba vaiko 
teisių apsaugos darbuotojai, tai teis-
mai, kurie nustato, ar tėvams tik ap-
ribojama globa, ar ji atiimama visam 

laikui, sprendžia 
vaikų gyvena-
mosios vietos, 
jų išlaikymo 
klausimus ir t.t. 

„ N i e k a s 
vaikų taip ne-
nuskriaudžia, 
kaip teismuose 

besiginčijantys tėvai. Tokiais atvejais 
dažniausiai vaiko interesai nustumia-
mi kažkur į galą ir du suaugę žmonės 
pradeda įrodinėti savo tiesas, princi-
pus, kokių tik intrigų netenka matyti 
teismo salėje... Viena iš pavyzdžių 
– žmona skiriasi su vyru. Moteris 
teisme pradeda įrodinėti, kad vyras 
seksualiai išnaudojo mergaitę. Teisė-
sauga į tokius parodymus žiūri labai 
atidžiai, metus vyksta tyrimas, pasi-
rodo, paskelbdama tokį šlykštų faktą 
moteris norėjo pasilengvinti skyrybų 
procesą...“, – pasakoja pašnekovė.

Išradingos ne tik moterys, bet it vy-
rai. „Šie savo išradingumą dažniau-
siai demonstruoja sprendžiant vaikų 
išlaikymo klausimus. Nusprendžia-
ma, kad tėvelis vaikui per mėnesį turi 
skirti 50 eurų, ir kaip tik „neišsidirbi-
nėja“ – reikalauja, kad mama smul-
kiai atsiskaitytų už kiekvieną išleistą 
eurą, duoti bent 10 papildomų eurų 
jis jokiu būdų negali, nes neturi dar-
bo, o pragyventi reikia... Man kyla tik 
vienas klausimas – ar tu savo vaikui 
tų 10 eurų papildomų negali uždirbti? 
Juk jaunas esi, eik ir dirbk. 

Iš to užburto rato kyla kita proble-
ma. Žmonės sako: „Duokit man, kur 
gyventi, duokit darbo“ ir pan. Bet, 
palaukit, dovanų karaliaus nėra. Jeigu 
jau turi vaiką, tai sugebėk ir pastogę 
jam saugią užtikrinti, ir duonos kąsnį 
uždirbti, svarbiausia, parodyk norą, 
tada atsiras ir institucijos, kurios galės 
padėti“. 

Ilgas darbas su socialinės 
rizikos šeimomis

Pasak L. Zukienės, mitas, kad į 
socialinės rizikos šeimų sąrašą įra-
šomi asmenys „suklydę“ vieną kartą. 
Informaciją apie nepalankias vaikui 
gyvenimo sąlygas privalo teikti kie-
kvienas be išimties asmuo: kaimynas, 
giminaitis, mokykla, darželis, ligoni-
nė, policija. Deja, daugelis pradeda 
kalbėti tik tada, kai nutinka kokia tra-
gedija – kaimynas nenori būti skun-
diku, mokykla iš savo kiemo šiukšlių 

irgi nelabai nori nešti... 
„Gavę informaciją apie nepalan-

kias vaikui gyvenimo sąlygas, va-
žiuojam pas tą šeimą, kurį laiką ji yra 
stebima socialinio darbuotojo ir į jokį 
rizikos sąrašą šeima nėra įrašoma. 
Jeigu negeri dalykai kartojasi: vaikas 
neišleidžiamas į mokyklą, trūksta 
maisto, prieš vaiką naudojamas fizi-
nis ar psichologinis smurtas – tada 
įforminamos socialinių paslaugų, so-
cialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos. Ir tik jeigu tas paslaugas 
teikiant niekas nesikeičia, o pamatai 
vis daugiau ir daugiau naujų faktų, 
tada šeima jau įrašom į socialinės ri-
zikos šeimų sąrašą“, – apie tai, kaip 
šeimos patenka į sąrašą, pasakoja pa-
šnekovė. 

„Būna, kad žmonės skundžiasi, 
štai atvažiavo socialiniai darbuotojai, 
rado vieną kartą išgėrusį tėvą ar mo-
tiną, ir įrašė į rizikos grupę, atvažiavo 
antrą kartą, rado tą patį – ir vaiką jau 
paėmė. Taip tikrai nevyksta. Niekas 
vaikų iš šeimų taip paprastai nepai-
ma. Kartais metus, o kartais net keletą 
vyksta darbas su šeimomis. Juos lan-
kančios socialinės darbuotojos pade-
da planuoti biudžetą, padeda susitvar-
kyti išmokų dokumentus, motyvuoja 
gyventi tvarkingiau, gražiau. 

Nereikia įsivaizduoti, kad į butą ar 
namą atvykęs so-
cialinis darbuoto-
jas iššluos grindis 
ar išskalbs dra-
bužius – tai ne 
jo kompetencija, 
bet pasakyti, kad 
„jūsų grindys nešvarios“ – jis gali“, 
– apie savo skyriaus veiklos kasdie-
nybę kalba L. Zukienė.

Vedėja sako, kad vaikui svarbu 
augti ne tik švarioje aplinkoje, būti 
pamaitintam, bet labai svarbu ugdyti 
ir jo socialinius, pažintinius įgūdžius. 
„Neužtenka vaikui į burną įdėti mor-
ką, kad jis būtų patenkintas, reikia 
jam ir knygutę paskaityti, ir paben-
drauti su juo, ir papiešti... Bet ne tik 
rizikos šeimose vaikams pritrūksta 
dėmesio. Ir normalių šeimų tėvams 
atrodo, kad vaikas sotus, apsirengęs, 
turi išmanųjį telefoną, gerą kompiute-
rį, ir ko gi daugiau reikia? Matyt, tada 
nereikia stebėtis, kad, pagal apklausų 
duomenis, lietuviai savo vaikams per 
dieną vidutiniškai skiria septynias mi-
nutes...“ 

Šiuo metu Anykščių rajone į socia-
linės rizikos šeimų sąrašą yra įrašyta 
apie 130-140 šeimų. Šis skaičius kin-
ta, nes kartais šeimos iš jo išbraukia-
mos – metus apie tą šeimą neturi būti 
jokios negatyvios informacijos,

Mažai norinčiųjų į savo šeimas 
priimti svetimus vaikus

Paklausta, kas vyksta po to, jeigu 
socialiniam darbuotojui, kad ir ilgą 
laiką dirbant su šeima, situacija nesi-
keičia, L. Zukienė teigia: „Tada į sky-
rių jau kviečiamės tėvus, giminaičius 
– aišku, jeigu jiems rūpi, socialinius 
darbuotojus iš poros skirtingų seniū-
nijų, netgi vaikų teisių specialistus iš 
kitų rajonų ir kalbamės. Būna visko 
– ir raudų, ir pykčių, ir keiksmų... Ir 
tik tada, kai jau mums visiems nepa-
vyksta susikalbėti, kai tėvai nenori 
keisti savo elgesio, rašom protokolą 
ir kreipiamės į teismą dėl vaiko glo-
bos nustatymo. Teismas gali tėvų 
valdžią apriboti terminuotai arba 
neterminuotai. Jeigu valdžia yra ap-
ribota terminuotai, o ir mes matom, 

kad tėvai tikrai stengiasi susigrąžinti 
vaikus, keičia gyvenimo būdą, aišku, 
duodam antrą šansą. Bet kelių šansų 
būti negali – vaikas juk - ne šuniukas, 
kad jį būtų galima tampyti iš vienų 
namų į kitus“. 

Iš tėvų paimti vaikai vežami arba į 
vaikų globos namus arba į šeimynas. 
Deja, pasak L. Zukienės, Anykščių 
rajone tokia šeimyna yra tik viena – 
tai Jokūbavoje įsikūrusi Simonos ir 
Nerijaus Tubių šeimyna. „1993 m. 
Lietuvoje atsirado toks darinys kaip 
šeimyna. 1997 m. įsikūrė šv. Martyno 
šeimyna Traupyje, Nijolės Tubienės 
šeimyna dabar rūpinasi sūnus Nerijus. 
Mirus Elenai Ilgūnienei, kuri buvo šv. 
Martyno šeimynos įkūrėja, jos vei-
klą tęsė vyras, tik jau nebe Traupyje, 
o persikėlęs į Vilniaus rajoną. Savo 
rajono vaikų mes ten nebevežame, 
šeimyną papildo iš Vilniaus rajono 
atvežami vaikai, tačiau šiais metais 
toje šeimynoje augę du „mūsiškiai“ 
jau tapo pilnamečiais, liko dar dvi 
mergaitės – 17 ir 13 metų“, – kalba 
L. Zukienė. 

„Šeimynų poreikis arba žmonių, 
galinčių globoti vaikus, rajone tikrai 
būtų didelis. Bet aš bijau ir labai agi-
tuoti. Šiai veiklai reikia rimtai pasi-
ryžusių žmonių, negąsdinu, bet tai 
turi būti pasišventę žmonės. Mes visi 

turim darbus, 
dirbam, kažką 
padarom, kažko 
ne, klystam – 
neklystam, bet 
pareinam namo 
ir turim savus 

gyvenimus. O tokių žmonių gyveni-
mas su vaikais yra 24 valandas per 
dieną 7 dienas per savaitę. Noras 
globoti ar įsivaikinti vaikutį turi būti 
„išnešiotas“, subrandintas, ateiti iš 
turimų vertybių, patirčių“, – kalba L. 
Zukienė.

Kai nori, viskas yra įmanoma

Šiemet prasidėjusi akcija „Už sau-
gią Lietuvą“, kurios viena iš pagrindi-
nių tikslų skatinti žmones įsivaikinti 
ar globoti vaikus, pasak L. Zukienės, 
tarsi sutapimas: „Jaučiame padidėjusį 
susidomėjimą mūsų rajono vaikais. 
Šiemet du vaikai jau yra įvaikinti, dar 
šešiais domisi“.

Paklausta, kokio amžiaus vaikai 
yra „labiausiai pageidaujami“ globoti 
ar įsivaikinti, L. Zukienė pripažino, 
kad vis dėlto labiausiai domimasi ma-

žais vaikais: „Labai reti atvejai, kada 
paima paauglius, dažniausiai nori 
vaikų iki 7 metų. Todėl aš dažnai ir 
sakau, nevilkinkim teismo posėdžių, 
jeigu jau nieko negalima padaryti, 
kad vaikas liktų savo šeimoje, tai kuo 
greičiau tvarkykim dokumentus ir pa-
ruoškim jį galimam įvaikinimui. Kuo 
ilgiau tempsim gumą, tuo mažiau 
šansų tas vaikas turės...“

Pasiteiravus vedėjos, ar tai tikrovė 
ar mitas, kad norit globoti ar įsivai-
kinti vaiką, reikia nueiti „kryžiaus 
kelius“, kol jis atsidurs tavo šeimoje, 
L. Zukienė viską paaiškina labai pa-
prasta: „Tikrai, dažnam atrodo, kad 
tai sunkiai įvykdoma misija. Tačiau 
taip tikrai nėra. Pirmiausiai, ko reikia, 
tai švento visos šeimos noro priimti 
naują žmogų į savo šeimą. Toliau... 
Aš sakau, kad tikriausiai didžiausias 
darbas gauti sveikatos pažymą, nes 
vieno karto pas gydytoją gali neuž-
tekti apsilankyti. Nusikopijuoti san-
tuokos liudijimą – daug laiko nerei-
kia. Dar privaloma pateikti pažymą 
apie turimą ar nuomojamą būstą bei 
gaunamas pajamas – sakyčiau, irgi 
ne per sunkiausia užduotis. Tiesa, 
žmogus turi būti neteistas už tyčinius 
nusikaltimus. Duomenis apie admi-
nistracines nuobaudas surenkame 
mes patys... Socialiniai darbuotojai 
apsilanko tos šeimos namuose, apra-
šo buitį, pabendrauja su potencialiai 
būsimais tėvais ir viskas. 

Galbūt žmones gąsdina kursai – tai 
10 užsiėmimų po 3 valandas. Kam 
to reikia? Tie, kurie palanko šiuos 
kursus, tokio klausimo nebekelia ir 
visada juos įvertina labai teigiamai. 
Reikia suprasti, kad paimtas globo-
ti vaikas, tai ne tas pats, kas savas.  
Šitas vaikas į šeimą ateina su labai 
didele ir nevaikiška patirtimi, skau-
džia, netgi jeigu jis dar mažiukas, 
jo sąmonėje įsirašę vaizdai, kvapai, 
pojūčiai ir t.t. Reikia suprasti, kad 
tas vaikas vis tiek išgyvena išsisky-
rimą su tėvais, ką jis jaučia tuo metu, 
reikia žinių, kaip su vaiku užmegzti 
santykį, kaip jį įvesti į savo aplinką. 
O kas jeigu vaikas eidamas gatve pa-
matys savo mamą, juk ji jam vis tiek 
sąmonėje liko mama..

Kartais naujiems tėvams atrodo 
- tai jau yra mano vaikas, aš geriau 
žinau, kaip elgtis, bet juk vaiko pa-
saulis yra skilęs, jį aplanko ilgesys, 
prisiminimai, sapnai...“, – apie globą 
ir įvaikinimą pasakoja L. Zukienė.

Paklausta, ar vienas asmuo gali įsi-
vaikinti vaiką, Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vedėja sako, kad tokio drau-
dimo nėra. „Nors galbūt geriau, kai 
vaikas, jau patyręs ir šilto, ir šalto pa-
tenka į šeimą, tačiau, pažiūrėkit, kiek 
vienišų tėvų užaugina vaikus dorais 
žmonėmis“ – sako L. Zukienė. 

...mūsų tautiečius tos ša-
lies vaikų teisių apsaugos 
specialistai ypač akylai ste-
bi, kartais netgi samdo „se-
klius“...

...o kas jeigu vaikas ei-
damas gatve pamatys savo 
mamą, juk ji jam vis tiek są-
monėje liko mama...
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Jokio nerimo ir baimės

Kelionę į Turkiją, tautiečių 
pamėgtąją Alaniją, įsigijome dar 
praėjusių metų pabaigoje, kai jau-
dintis  dėl neramumų šioje šalyje 
nebuvo jokio pagrindo. Tačiau su 
kiekviena diena, sekant įvykius 
šalyje, kurioje suplanavome atos-
togas, darėsi vis neramiau. Kele-
tas pažįstamųjų, taip pat keliones 
į Turkiją nuspirkę iš anksto, su-
skubo jas pasikeisti į kitas šalis. 
Tuo tarpu mūsų kompanija net 
nedvejojo – skrisim. Kas bus – 
tas. Kelionių organizatorius taip 
pat nebuvo linkęs leisti mums 
pasiduoti panikai – vietoje užsa-
kyto žemesnės kategorijos vieš-
bučio už tą pačią kainą pasiūlė 
penkių žvaigždučių apgyvendi-
nimo įstaigą. Rinkomės „viskas 

Atostogų Turkijoje tautiečiai 
neišsižada Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

„Ar nebaisu ten skristi?“, - pildydama kelionės draudimo dokumentą manęs pasiteiravo drau-
dimo bendrovės darbuotoja. „Jeigu bus lemta, automobilis partrenks iš jūsų ofiso keliaujant į kitą 
gatvės pusę“, - atsakiau jai. Jau po kelių dienų, rugpjūčio viduryje, su smagia ir gausia, daugiau 
nei dešimties bičiulių kompanija iš Vilniaus oro uosto kilome į dangų. Antrąsyk gyvenime į Turkiją 
pasimėgauti atostogų malonumais.

įskaičiuota“ pasiūlymą. Vienam 
asmeniui tai – šiek tiek daugiau 
nei 300 eurų.

Nedidelis „Small Planet Airlai-
nes“ lėktuvas į Turkiją iš Vilniaus 
oro uosto pakilo visiškai užpildy-
tas. Smagiai nusiteikę tautiečiai  
atrodė gerokai atsipalaidavę. 
Vieni draugiškai šnekučiavosi 
net ir su šalia sėdinčiais nepažįs-
tamaisiais, kiti gausiai vartojo al-
koholinius gėrimus, treti tiesiog 
naktinį kelionės laiką išnaudojo 
miegui.

Lėktuvui nusileidus nedidelia-
me Alanijos Gazipaša oro uoste 
tvarkingai išsirikiavome prie re-
gistracijos langelių. Žvalgiausi į 
čia stoviničius žmones, mintyse 
bandydamas įsivaizduoti baisiau-
sią scenarijų, jeigu staiga įvyktų, 
pavyzdžiui, oro uosto šturmas, 

tačiau tai , ko gero, ne tik man, 
bet ir visiems likusiems atrodė 
lyg neįtikinama fantazija.

Daug paslaugumo, 
nedidelės kainos

Sėdame į autobusą, dar truputį 
kantrybės ir prieš mūsų akis „Ka-
tya“ viešbutis, kuriame ir apsi-
stojame visai atostogų savaitei.

Daug maisto, gėrimų, visai ša-
lia viešbučio banguojanti sūri Vi-
duržiemio jūra, saulė  ir daugiau 
nei 30 laipsnių karštis atvykus 
iš Lietuvos, kurioje tebuvo 14 
laipsnių šilumos ir merkė lietūs...
Neįtikėtina!

Pirmiausia užburia turkų aptar-
naujančiojo personalo dėmesys ir 
paslaugumas. Demonstruodamas 
puikų humoro jausmą, vienas 

barmenas timpteli man už barz-
dos ir pareiškia, kad aš jam labiau 
primenu libanietį, o ne lietuvį. 
Laiką leidžiant viešbučio kieme-
lyje, pakanka į aptarnaujančiojo 
personalo delną įsprasuti porą 
eurų ir tu čia jau tikras atostogų 
karalius – nespėjusius ištuštėti 
gerimo stiklinei, ji akimirksniu 
pakeičiama pilna, o nuotaikingie-
ji animatoriai, organizuojantys 
įvairias pramogas, tau visu garsu 
sugroja Marijono Mikutavčiaus 
„Tris milijonus“...

Be abejo, atakuojame ir vieti-
nes parduotuves, kuriose vyrau-
ja Gariūnų stiliaus drabužiai bei 
avalynė. Tačiau kainos čia nepa-
lyginamai žemesnės nei Lietuvo-
je. Tarkim, marškinėlius trum-
pomis rankovėmis gali nuspirkti 
už 5 eurus, džinsus – už 10 eurų, 
puikų didelį rankšluostį – už 7 
eurus, madingus sportbačius – už 
6 eurus. Ir visada dar gali derėtis. 
Jei pardavėjas nesutinka su tavo 
pasiūlyta kaina, nereikia skubėti 
piniginės slėpti į kišenę – nesku-
bėdamas, žingsnis po žingsnio 
lyg ir keliauji tolyn ir jau netru-
kus pavijimui išgirsti, kad tavo 
pasiūlyta kaina yra priimtina.

Pažinti Turkiją padeda 
lietuviškai kalbantis turkas

Atvykus į saulėtąją Alaniją, bū-
tina pasimėgauti gamtos grožiu 
bei istoriniu palikimu, todėl lei-
džiamės bent į keletą ekskursijų. 
Čia mums gelbsti prieš trejus me-
tus Alanijoje sutiktas lietuviškai 
kalbantis turkas Mustafa Erkut. 
Puikų humorą jausmą turintis gi-
das linkęs ne tik atskleisti visas 
turkiškas grožybes, bet ir leistis 
į diskusijas pačiomis įvairiausio-
mis temomis. Pavyzdžiui, vyks-
tant  į vieną eksursiją, įsisuka dis-
kusija apie Turkijos integraciją į 
Europos Sąjungą. M.Erkut tikina, 
kad vietiniai gyventojai apie tai 
net nenori pagalvoti. Gidas taip 
pat atskleidžia, kad turizmo sri-
tyje aptarnaujantis personalas už-
dirba palyginti nedaug – apie 350 
eurų per mėnesį. Pasakoja ir apie 
tai, kad Alaniją pamėgę lietuviai 
čia perkasi nekilnojamąjį turtą.

Didžiausią įspūdį palieka ap-
lankyta Pamukalės mineralinės 
versmės – gamtos stebuklas, ku-
ris dar 1988 metais buvo įtrauk-
tas į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą. Tai vienas svarbiausių ir 
lankomiausių objektų Turkijoje, 
garsėjantis gydomaisiais termi-
niais šaltiniais ir baltomis kalcio 
terasomis. Netoli karštųjų vers-
mių, puikuojasi dar vienas lan-
komas objektas – senovės grai-
kų – romėnų miesto Hierapolio 
griuvėsiai.

Tiems, kurie dar neaplankė Tur-
kijos, net nedvejodamas tai reko-
menduočiau padaryti, nes nuojauta 
kužda, kad ten dar teks sugrįžti ne 
vieną kartą. O jeigu esate moteris, 
didžiulis pavojus, kad ten galite 
ir pasilikti – turkų vyrų dėmesiui 
neatsispyrė ir mūsų kompanijos 
dailiosios lyties atstovės...

Anykštėnai dažniausiai 
keliauja į Turkiją

Kelionių agentūros „Turrisa“ 

Anykščių padalinio vadovė Sigi-
ta Katinienė „Anykštai“ pasako-
jo, kad Turkija yra viiena popu-
liariausių šalių, kurią atostogoms 
renkasi anykštėnai. S.Katinienė 
sakė, kad šiemet kelionių agen-
tūros Anykščių padalinys turėjo 
vos vieną atvejį, kai dėl Turkijo-
je kilusių neramumų, klientams 
teko keisti kelionės kryptį.

„Sumažėjo tokių keliautojų, 
kurie renkasi tolimesnes kryptis. 
Pavyzdžiui, skrydžiai per Stam-
bulą žmones jau gąsdina. O poil-
sinės kelionės į Antaliją, Marma-
rį, Bodrumą išlieka populiarios. 
Žmonės supranta, kad tai, kas ten 
vyksta, vyksta už tūkstančio ki-
lometrų. Kalbant apie kilometrų 
skaičių, tai čia tas pats, jei Ukrai-
noje vyksta neramumai, o žmonės 
bijotų važiuoti į Anykščius aplan-
kyti Lajų taką“, - nebijoti keliauti 
net ir į neramumų krečiamas šalis 
patarė S.Katinienė, visgi pridur-
dama, kad galutinius sprendimus 
turi priimti patys keliautojai.

Nors šalį krečia neramumai, Turkijos kurortuose tvyro ramybė.

Pamukalės vandenyse senovėje maudydavosi graikų ir romėnų didikai, imperatoriai. Tai vienas 
svarbiausių Turkijos turistinių objektų.

Iš  mečečių naktimis pro 
garsiakalbius maldos bei 
giesmės pasklinda visu gar-
su.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Viešbučiuose įsikūrusiems 
poilsiautojams  netrūksta 
muzikos, šokių ir kitos pra-
moginės veiklos.
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Šią vasarą rajono Tarybos narys, 
„darbietis“ Vaidutis Zlatkus su šei-
ma aplankė Vokietijoje esantį Se-
rengeti parką. Parkas įsikūręs 110 
ha teritorijoje, Hodenhagene. Šia-
me parke galima pamatyti  maž-
daug 1500 laisvėje gyvenančių gy-

vūnų. Paliesti ir paglostyti galima 
tokius gyvūnus kaip avys, ožkos, 
mažieji asilai, o pamatyti - žirafas, 
bizonus, raganosius, kupranuga-
rius, zebrus, antilopes, liūtus, ti-
grus, juodąsias meškas, leopardus 
ir daugelį kitų gyvūnų.

Tigro Vaidutis Zlatkus neglostė

Tragiškai žuvusio lakūno, poli-
tiko Vytauto Galvono dukra Mi-
glė Galvonaitė tvirtai apsisprendė 
būti žurnaliste. Mergina neseniai  
pradėjo dirbti laikraštyje „Verslo 
žinios“.

„Nuo tada, kai pradėjau kalbinti 

pirmuosius pašnekovus, svajojau 
turėti interviu fotografijų albumą. 
Žinot, kaip sakoma, svajoji ir pri-
sisvajoji“, - feisbuke skelbia M. 
Galvonaitė, nusprendusi savo dar-
bo užkulisiais pasidalinti su savo 
draugais.

Miglė Galvonaitė prisisvajojo...

Gyvenimą siejo su šokiu

Anykštėnė Edita Bačkulienė, va-
dovaujanti bene nuošaliausiai įsi-
kūrusiai mieste Anykščių kavinei 
„Čiobreliai“, kuri yra Pušyno mi-
krorajone, sako, kad maistas žmo-
gui yra labai svarbus, o ji stengiasi 
kurti šeimos aplinką, todėl ir maistą 
gamina kaip šeimai – kavinė netu-
ri jokių pusfabrikačių, kiekvienas 
užsakymas vykdomas tik tada, kai 
gaunamas. „Taip jau susiklostė, kad 
mus geriau žino kitų rajonų gyven-
tojai negu anykštėnai, bet tai irgi 
netgi privalumas, nebūna didelių 
srautų, nors pastovių klientų irgi tu-
rime nemažai. Turistai dažniausiai 
nori paprastų dalykų - ieško cepeli-
nų ir čeburėkų, tačiau mes gamina-
me kiek kitokį maistą, tad ir turistai 
pas mus kiek netradiciniai užsuka“, 
- teigė E. Bačkulienė. 

Gimusi ir augusi Anykščiuose, 
čia baigusi mokyklą, didžiąją gy-
venimo dalį E. Bačkulienė praleido 
šalies sostinėje. Prieš daugiau kaip 
metus ji grįžo į Anykščius su šei-
ma ir čia įsitvirtino. Tačiau moteris 
nemano, kad jos gyvenimą galima 
pateikti kaip sėkmės istoriją. Tačiau 
atkaklumo iš jos galima pasimoky-
ti. „Išties, neturėjau siekių pralobti, 
susikrauti turtų, priežastis, kodėl 
įkūriau „Čiobrelius“, yra proziš-
kesnė – norėjau susikurti sau darbo 
vietą, ir tai man pavyko“, - sakė E. 
Bačkulienė. 

Paklausta, ar tai, kad ji savo gy-
venimą susiejo su maisto gamyba, 
buvo jos pašaukimas, ji kalbėjo, kad 
planavo gyvenimą tvarkyti kiek ki-
taip. „Po mokyklos baigimo įstojau 
į Vilniaus konservatoriją, į choreo-
grafijos specialybę, esu diplomuota 
choreografė“,- juokėsi E. Bačkulie-
nė. Pasak jos, Anykščių kultūros rū-
muose ji šoko jau nuo antros klasės. 
Išbandė ir pramoginius, ir tautinius 
šokius. „Šokis buvo tai, kas, liau-

Nepabuvus šokėjėle, nebus 
gera kepėjėlė...  Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiai antrus metus išgyvena turistinį bumą. Pernai visu 
aštrumu pakilusi maitinimo mieste problema šiemet sumažėjo. 
Šiek tiek atslūgo turistų srautas, viena po kitos steigėsi maitinimo 
įstaigos, o kepti turistams blynus ar tepti sumuštinius užsimojo 
daugelis, tačiau surasti ką nors išskirtinesnio Anykščiuose nėra 
paprasta. Tiesa, yra ir malonių dalykų, pasirodo, Anykščiuose 
jau daugiau kaip metus galima gauti net sušių. 

diškai tariant, mane „vežė“,- prisi-
mena E. Bačkulienė. 

Bet gyvenimas kiek pakorega-
vo jos planus. „Būdama antrame 
kurse ištekėjau, gimė vaikas ir 
supratau, kad menui negalėsiu 
atiduoti tiek laiko, kiek reikėtų. 
Nežinau, ar tai gerai, ar blogai, 
bet man visada buvo svarbiau šei-
ma“,- sakė E. Bačkulienė. Pasak 
jos, į virtuvę ją atvedė atsitiktinu-
mas (jei tikėsime, kad yra atsitik-
tinumai). „Kartą pagaminau vaka-
rienę ir pavaišinau vyro draugus. 
Vienam iš jų labai patiko ir jis pa-
kvietė mane dirbti į besikuriančią 
vienos įstaigos virtuvę. Tą darbą 
aš galėjau derinti su šeima, todėl 
sutikau“,- šuolį nuo scenos prie 
virtuvės kaitlentės paaiškino E. 
Bačkulienė.

Tiesa, moteris sako, kad jau 
nuo vaikystės maisto gaminimas 
buvo jos pomėgis. „Mano senelė 
tuo metu gaudavo retų kulinarinių 
knygų, tai aš jau šeštoje klasėje kas 
antrą dieną kepdavau sausainius, 
septintoje klasėje kepdavau tortus 
sau ir draugų gimtadieniams“,- pa-
sakojo E. Bačkulienė.   

Vėl anykštėnė

Vilniuje su šeima ji pragyveno il-
giau negu Anykščiuose – 25 metus. 
Grįžimas į gimtąjį miestą nebuvo 
netikėtas posūkis. „Didmiestis var-
gina. Tie atstumai, judėjimas, grei-
tis. Kai tau reikia valandą važiuoti 
tam, kad nusipirktum perdegusią 
elektros lemputę, supranti, koks 
privalumas, kai pėsčiomis gali per-
eiti visą miestą  ar pasimėgaudamas 
pervažiuoti dviračiu. Paskutinius 
5-7 metus mes dažnai atvažiuoda-
vom į Anykščius, o vos įvažiavus 
į miestą atrodydavo, kad kažkas 
šviesiau pasidaro“, - sakė E. Bač-
kulienė. Beje, paradoksalu, tačiau 
būtent gyvendama Anykščiuose ji 

įgijo ir vairuotojo pažymėjimą.
Pasak jos,  tikrasis grįžimas pra-

sidėjo nuo skelbimo. „Būdama 
Vilniuje dirbau įvairiuose resto-
ranuose, įgijau patirties, o vieną 
kartą įdėjau skelbimą, kad „virėja 
ieško darbo Anykščiuose“ ir man 
ėmė skambinti. Taip supratau, kad 
yra darbuotojų poreikis“,- apie savo 
sprendimą pasakojo E. Bačkulienė. 
Grįžusi  į Anykščius ji įsidarbino 
vienoje iš maitinimo įstaigų, o vė-
liau nusprendė kurti ir savo kavinę. 
Paklausta, ar nebuvo baisu žengti 
tokį žingsnį, E. Bačkulienė sakė, 
kad tai įvyko natūraliai. „Kadangi 
buvau daug kur dirbusi, mokėjau ne 
tik virtuvės darbus, bet ir tai, kaip 
ir kiek reikia užsakyti produktų, 
tvarkytis su dokumentacija ir t.t.“,- 
aiškino E. Bačkulienė. Pasak jos, 
atvykdama į Anykščius ji pastebėjo, 
kad jeigu reikia kur nors pavalgy-
ti, tai tampa problema, nes kavinės 
dešimtmečius siūlydavo tuos pačius 
patiekalus. „Nenorėjau konkuruoti, 
norėjau pasiūlyti tai, ko Anykščiuo-
se dar nebuvo – ėmėme gaminti 
sušius, burgerius, vieno kąsnio su-
muštinius išsinešti“, - pasakojo E. 
Bačkulienė.   

Paklausta, o kaip į persikėlimą į 
Anykščius reagavo jos jauniausia 
dukra, juk grįžimas iš sostinės, apie 
kurią svajoja daugelis jaunų anykš-
tėnų, galėjo būti skaudus įvykis, 
ji sako, kad kaip tik viskas buvo 
atvirkščiai. „Gyventi Anykščiuose 
buvo viena iš jos svajonių, ji greitai 
čia pritapo“,- sakė E. Bačkulienė.

Beje, E. Bačkulienė neabejoja, 
kad Anykščiai, kaip turistinis kraš-
tas, turi ateitį ir savo gyvenimą sieja 
su gimtine. Paklausta, ar nesibaimi-
na laiko, kai baigsis turistinis sezo-
nas, juk abejojama, ar visos kavinės 
išsilaikys, ji teigė, kad vieną žiemą 
kavinė jau išgyveno . „Aišku, visada 
šiek tiek neramu, bet mūsų privalu-
mas tas, kad mes gaminame tai, ko 
kiti maitintojai dar nedaro, pavyz-
džiui, veganiškus arba vegetariškus 
patiekalus“,- sakė E. Bačkulienė. 

Na, o vis dėlto, jeigu įvyktų taip, 
kaip skeptikai prognozuoja dauge-
liui kavinių, ar ji grįžtų atgal į Vil-
nių? „Tikrai ne. Kas nori išvažiuoti iš 
savo namų? Ar gali būti kitur gyventi 
geriau?“, - sakė E. Bačkulienė.  

Sceną į virtuvę iškeitusi Edita Bačkulienė pritaria posakiui, kad 
surask užsiėmimą, kurį mėgsti, ir tau nereikės dirbti.    

Asmeninio albumo nuotr.      

Spausdiname dar kelis vargo-
nininko, meno mėgėjų kolektyvų 
vadovo, politiko, buvusio Anykš-
čių rajono tarybos nario Rimvy-
do GRIAUZDĖS anekdotus:

Susitinka du žmogėdros:
- Žinai aš rusą turistą suėdžiau!
- Eik, negali būti...
- Tikrai suėdžiau.
- Na, tada papūsk.

* * * 
Tik ką vestuves fotografavęs foto-

grafas atbėga į laidotuves:
- Na, kliente, šypsomės, šypso-

mės...
* * *

Senukas pas daktarą skundžiasi 
negalavimais, pasakoja, jog naktimis 
blogai miega. Daktaras jo klausia:

- O naktimis dantimis griežiate?
- Ką aš žinau... dantys juk ant spin-

telės.
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parduoda

įvairūs

INFORMACIJA APIE MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJOS 
ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – melioracijos sistemų naudotojų asoci-
acija „Gaidžiupiai“, Žviliūnų k. 2, LT-29314, Troškūnų sen. Anykščių r. tel. +370 687 
97829, el. p. gaidziupiai@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – MSNA „Gaidžiupiai“ nariams priklau-
sančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų se-
niūnijos teritorijoje.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų 
departamento Utenos skyriaus priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertini-
mas neprivalomas, 2015-09-17 Nr. (15.7)-A4-10287.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijoje „Gaidžiupiai“, Žviliūnų k. 2, LT-29314, 
Troškūnų sen. Anykščių r., tel. +370 687 97829, el. p. gaidziupiai@gmail.com.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo 
galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento 
Panevėžio ir Utenos skyriui, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. +370 389 68784.

 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 20 darbo die-
nų nuo šio skelbimo galima Melioracijos sistemų naudotojų asociacijoje „Gaidžiupiai“, 
Žviliūnų k. 2, LT-29314, Troškūnų sen. Anykščių r., tel. +370 686 80867, el. p. gai-
dziupiai@gmail.com, Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo depar-
tamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. +370 389 
68784.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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.

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

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.

2016 m. spalio 1 d. (šeštadienį) Kupiškio technologijos ir verslo 
mokykloje vyks tradicinė žemės ūkio paroda–mugė „Derlius 2016“. 
Renginio pradžia 10.00 val. Šventės metu gros liaudiškos muzikos 
kapelos, estradinė grupė „Rondo“. Kviečiame renginyje aktyviai da-
lyvauti (registravimas būtinas) prekybininkus, amatininkus, sodinin-
kus. Tai puiki galimybė reklamuoti savo produkciją, paslaugas.

Į renginį prašome registruotis tel. (8-620) 54135.
     Direktorė

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 18 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.

Parduodami nebran-
giai įvairūs dekoratyvi-
niai medžiai ir krūmai: 
kėniai, tujos, pušys, įvai-
rios gyvatvorės ir kiti. 

Tel.: (8-654) 79839, 
(8-638) 11080.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, ru-
siški). Vertingos dovanos perkan-
tiems šiltnamį. 

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

Nekilnojamasis turtas

15 arų namų valdos sklypą vaiz-
dingoje vietoje Anykščiuose. 

Tel. (8-617) 06536.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Kurklių sen. 0,35 ha ir 0,81 ha. 
Mišką Vydliaudiškio k. 1,57 ha. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-637) 95446.

14 ha Anykščių r. Mašinkų vs. 
jauno miško. 

Tel. (8-698) 35044.

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.

Medinį namą Troškūnų centre. 
Šalia ligoninė, parduotuvė, baž-
nyčia, autobusų stotis. Namas - 
116 kv. m, sklypas - 5,5 a. Šalia 
vandentiekis (neprijungtas). 

Tel. (8-650) 67485.

Namą N. Elmininkuose (2 a. mū-
rinis, ūkinis, 0,5 ha žemės, sodas, 
visos komunikacijos).

Tel. (8-685) 33738.

Vieno kambario butą Pušyno mi-
krorajone. 3 aukštas, didelis įstiklintas 
balkonas.

Tel.: (8-611) 39278, (8-682) 46127.

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

Tel. (8-605) 07142.

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

Tel. (8-676) 32443.

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.

Kuras

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

Tel. (8-607) 99455.

Malkas 3 metrų ilgio (ąžuolo, beržo, 
alksnio). 

Tel. (8-604) 84051.

Nebrangiai beržines, juodalksnio 
malkas, kaladėmis, 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.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

1997 m. Renault TWINGO. 
Ekonomiškas, techniškai tvarkin-
gas (tech. apžiūra iki 2017-06-
17), 1,1 l benzinas. Kaina 320 
Eur.

Tel. (8-627) 57347.

Savivartę puspriekabę, įvairias 
automobilio ZIL detales. 

Tel. (8-699) 16197.

Lėkštinius skutikus, bulvių ka-
samąsias, rotacines šienapjoves, 
grūdų šnėkus, valomąsias, fron-
talinius krautuvus, “Kverneland 
plūgus”, purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kita

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

Pirmamečių (ankstyvųjų, viduti-
nio ankstyvumo ir vėlyvųjų) deser-
tinių veislių braškių kerų daigus.

Tel.: (8-650) 42647, 
(8-673) 38033.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

Išvalytą žieminių kviečių sėklą 
Zeppelin C3 ir Edvinas C3. 1 to-
nos kaina - 250 Eur (be PVM). 
Veislės derlingos, geri kokybiniai 
rodikliai. Gali išbeicuoti. 

Tel.: (8-686) 70344, 
(8-698) 88133.

Lašų ŽŪB - beicuotus žieminius 
kviečius „Skagen“. 

Tel. (8-611)  44130.

Žieminius miežius ir kviečius. 
Šiaudus rulonais. Veršingą tely-
čią.

Tel. (8-606) 72091.

Vieno veršio juodmargę karvę.
Tel. (8-698) 03430.

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.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Parduoda maistines bulves. Veža 
krovinius iki 3,5 t mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Išnuomoja vieno kambario butą 
Vilniuje, Kalvarijų g.

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

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.

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

Tel. (8-616) 36372.

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.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, kaminų mūras, 
įdėklai ir kt. statybos apdailos darbai. 

Tel. (8-617) 25482.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo patir-
tis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

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

Tel. (8-601) 73284.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Nemokamai iškerta krūmus ir kitą 
menkavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės, valo griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Krovinių pervežimas savivarčiu su 
kranu (13 t, 15 kub.). Ekskavatoriaus 
- krautuvo paslaugos, grunto kasimo, 
lyginimo, vandentiekio, kanalizacijos, 
melioracijos darbai.

Tel. (8-670) 12913.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

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 automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką 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, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai,
žemės ūkio technika

Brangiai - įvairių markių au-
tomobilius. Gali būti su defek-
tais, nevažiuojantys. Atsiskaito 
vietoje, sutvarko dokumentus, 
pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, motociklus, 
mopedus, sunkvežimius, trak-
torius.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Nebrangiai šakinį autokrautu-
vą, dyzelinį, gali būti su defek-
tu. 

Tel. (8-623) 74083.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Kita

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

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

Obuolius (didesnį kiekį gali paiimti iš 
namų). Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

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

Tel. (8-618) 25497.

Kviečius, žirnius, pupas, kvietru-
gius, miežius, grikius, nekondicinius 
grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

AB “Ažuožerių sodai” 
vaisių sandėlyje, esančia-

me Šeimyniškių kaime,  
superka nerūšinius obuo-

lius. Kaina sutartinė.
Tel. pasiteirauti (8-381) 4-47-33.

Reikalingi 
suvirintojai, darbas 
- remonto darbai. 
Tel. (8-698) 46745.

Kauno “Daisotra” kviečia 
tolimųjų reisų vairuotojus tapti 

komandos nariu ir siūlo uždarbį 
nuo 65 Eur / parą (maršrutu IT-
UK-IT). Komandiruotės ir poil-
sio  trukmės - sutariamos indi-
vidualiai.  Vilkikai MB Actros. 
Puspriekabės – užuolaidinės 

Koegel.
Tel. (8-612) 09011.

Restoranui “Nykščio namai” rei-
kalingas virtuvės šefas.

Tel. (8-640) 43197.

UAB “Ukmergės melioracija” 
reikalingi vamzdžių klojėjai ir be-
tonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397. 

UAB „Skado medis“ ieško inži-
nieriaus – projektuotojo (-os) dar-
bui Rokiškyje. Lanksčios darbo 
sąlygos. 

Tel. (8-687) 22602.

Baldų gamybos įmonė 
Anykščiuose “Lagesa” plečia savo 
veiklą ir ieško darbuotojų. Apmoko 
dirbti įmonėje.

Tel. (8-615) 30047.

ieško darbo
Ieško mechanizatoriaus darbo.
Tel. (8-683) 17955.

Santechnikas, dirbantis visus 
santechnikos darbus, ieško dar-
bo.

Tel. (8-606) 04167.
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mėnulis
rugsėjo 17-19 pilnatis.

Robertas, Sintautas, Sintautė, 
Pranciškus, Pranas.

šiandien

rugsėjo 18 d.

rugsėjo 19 d.

Juozapas, Stanislovas, Min-
gailas, Galmantė, Stefanija, 
Stefa, Elita.

Arnulfas, Januarijus, Girvi-
nas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

anekdotas

oras

+14

+8

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliūtė nusiperka Jono 
Biliūno gimnazijos uniforminį 
švarką

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Saulėto rugsėjo gėlės tylioje 
Miško gatvės sodyboje dar žydi 
visu vaiskumu. 

Pasitikusi šeimininkė Valerija 
rodė gėles, vardijo jų pavadinimus 
ir apie kiekvieną galėjo pasakoti 
ir pasakoti. Antai, šiemet gražiai 
nužydėjo visos trys jukos, švel-
niais žiedeliais apsipylusi retoka 
šluotelinė hortenzija, o magnolija 
sukvailiojo ir, gausiai nužydėjusi 
pavasarį, porą žiedų užsiaugino 

Konkursas „Vasaros dovanos“
„Užsukite, pamatysite, koks grožis“, - užuot pats fotografavęs ir 

į konkursą atsiuntęs nuotraukas į savo sodybą Anykščiuose, Miš-
ko gatvėje, Vytautas Meldaikis pasikvietė į svečius „Anykštos“ 
žurnalistą...

rudeniop. Geltonomis žemyn žiū-
rinčiom taurėmis „durniuoja“ dur-
naropė, ryškiais žiedais pasidabinę 
jurginai, kardeliai...

„Maža vietos mūsų gėlėms. Tik 
6 arai žemelės. Ir tos nemažą dalį 
užima namas“, - išgyveno, kad 
negali auginti dar daugiau gėlių, 
auksinį bendro gyvenimo jubiliejų 
atšventę, du vaikus užauginę ir ke-
turių anūkų susilaukę sakė V. ir V. 
Meldaikiai.  

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

Galbūt Jūsų darželyje ar balkone pražydo reta gėlė ar krūmas, gal akį džiu-
gina netikėtas augalų derinys, o gal pavyko sukurti mažyti rojų daugiabučio 
palangėje, kuris priverčia nusišypsoti net niūriausią kaimyną?

O gal šiemet užauginote rekordinio dydžio moliūgą? O gal šiltnamyje iš-
augo dangų remiantis pomidoras, kokio niekas nematė?

Pasidalinkite geromis vasaros žiniomis su kitais „Anykštos“ skaitytojais.
Taip pat laukiame nuotraukų ir pasakojimų apie grybų derlių. Gal radote 

grybą, kuris gali pretenduoti į šalies rekordininkus? O gal ištraukėte žuvį 
milžinę? Papasakokite, kaip ir kur tai įvyko.

3 įdomiausių nuotraukų ir pasakojimų autorių lauks „Anykštos“ redakci-
jos įsteigti prizai – 3 mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumerata.

Konkursas tęsis iki spalio 1 dienos.
Nuotraukas siųskite anyksta@anyksta.lt paštu. Laukelyje nurodykite 

„konkursui vasaros dovanos“ arba siųskite adresu : „Anykštos“ redakcija 
,Vilniaus g. 29, LT-29145, Anykščiai.

„Dabar visas mūsų rūpestis – gėlės“, -  sakė daugiau nei 50 metų 
kartu gyvenantys 1957 metais Miško gatvėje statytame name įsi-
kūrę Valerija ir Vytautas Meldaikiai. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

AB „Balticsofa“ Katlėrių 
(Skiemonių sen.) baldų su-
rinkimo cechas plečia savo 
veiklą ir priima naujus dar-
buotojus. 

Telefonas pasiteirauti  
(8-663) 53775.  

Valstybės tarnautojas rado savo ka-
binete stebuklingą lempą. Patrina ją ir 
staiga išlindęs džinas taria:

– Sugalvok tris norus.
– Norėčiau šalto alaus – tuoj pat, – 

net nesusimastęs ištaria tarnautojas.
Alus staiga atsiranda. Kuo greičiau 

valstybės tarnautojas sako kitą norą:
– Norėčiau atsidurti negyvenamoje 

saloje su gražiausia pasaulio moteri-
mi.

Noras išsipildo.
– Va tai bent! – džiaugiasi vyrukas 

ir užduoda paskutinį norą. – Norėčiau 
niekada daugiau nebedirbti.

Ir… sugrįžta į savo kabinetą.

 
Štai žiūriu, kaip žmonės perka -
Sau paimsiu šitą švarką
Spindi guzikai ant saulės –
10 eurų be apgaulės.

 
Pamatuoja – drobniai  tinka
Ir prie jos figūros limpa,
Stačiai atsigauna kūnas,
Dar ant atlapo – Biliūnas.

 
Pasipuošus,
Kai atvėsta,
Nutaria
Žygiuot į miestą.

 
Bet prie parduotuvių durų
Kažkodėl praeiviai žiūri.
Sveikinasi mokiniai,
Ko nebuvo jau seniai.


