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Pokyčiai 

Seimas medžioklėje susi-
ruošė įteisinti naktinio maty-
mo prietaisus, nes jie padės 
kovoti su kiaulių maru. Mūsų 
medžiotojai – patys taikliausi 
medžiotojai pasaulyje - dabar 
į bakterijas ir virusus pyš-
kins.  

Seniau su ligom skiepais ir 
vaistais kovojo, dabar – šautu-
vais. Taigi, brangieji, susirgę į 
gatvę – nė kojos (net ir naktį), 
neaišku, kas tiems medžioto-
jams galvose.

Linas BITVINSKAS

Kitą savaitę, rugsėjo 29-30 
dienomis, Anykščių seniūnijos 
Bliuvonių kaime vyks speciali-
zuota mėsinių galvijų paroda ir 
tarptautinė konferencija. Par-
odos masteliai – grandioziniai, 
verslininkas Vygantas Šližys, 
kurio ūkyje vyks paroda, jai 
paruošė 5-6 ha teritoriją, taigi, 
tokį plotą, kuris prilygsta de-
šimčiai futbolo aikščių.

Paroda: viešbutis karvėms ir jautis 
su „triusikais“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Už Vyganto Šližio nugaros mėsinių galvijų parodai paruošta teritorija. Tolumoje – verslininko gim-
tasis namas. Jo mėsinių galvijų ūkyje yra per 400 grynaveislių aubrakų bei mišrūnų šorbrakų, 
kurie ir žiemoja lauke.

Kultūrininkų algų klausimas paliktas 
Anykščių savivaldybės kontrolieriui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausybės kanceliarija, 
gavusi Seimo nario Sergejaus 
Jovaišos raštą, jį persiuntė 
Valstybės kontrolei, o Valsty-
bės kontrolė dokumentą per-
adresavo Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybai.

Sprendžiant Anykščių kul-
tūros darbuotojų atlyginimų 
klausimą toliau žaidžiamas 
„pingpongas“. 

Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriui Artūrui Juozui La-
kačauskui – išbandymas. Kontrolieriui teks aiškintis, ar jo darb-
davio, rajono Tarybos, sprendimas yra teisėtas.

Sumedžiotas 
trečias vilkas

„Diena be žuvusiųjų kelyje“
2015 m. Europos 

Sąjungos keliuose 
žuvo 26 000 žmo-
nių...

Ir kaimiečiai 
nori gyventi 
patogiau...

Vakancija I. 62 metų Janė Kaž-
dailienė nebevadovaus Viešintų 
seniūnijai. Anykščių savivaldybės 
administracija paskelbė konkursą 
Viešintų seniūno pareigoms užimti. 
Seniūnė iš darbo išeis kitą savaitę. 
J. Každailienė Viešintų seniūne pa-
skirta 2000-aisiais, kai tuometinis 
meras Leonas Alesionka pakeitė 
daugumą Anykščių rajono seniūnų.

Vakancija II. Susitikime su Svė-
dasų miestelio gyventojais rajono 
meras Kęstutis Tubis kalbėjo, kad 
„skatina pensininkus palikti dar-
bą“. „Vienas savivaldybės įstaigos 
vadovas nebeprisimena, ką šneka, 
ką prišneka. Jis pasirašė prašymą 
išeiti iš darbo“. Meras svėdasiš-
kiams neįvardino, kas tas vadovas, 
pasirašęs prašymą išeiti iš darbo. 
Tačiau, redakcijos duomenimis, 
šiomis dienomis iš darbo išeina 66 
metų Anykščių ugniagesių tarnybos 
viršininkas Rimantas Bilinskas.

Šimtmetis. Sekmadienį 11 va-
landą Svėdasų bažnyčioje – tituli-
nių šv. arkangelo Mykolo atlaidų 
pamaldos ir svėdasiškio kunigo 
Stepono Galvydžio (1916-1999) 
gimimo šimtmečio paminėjimas. 
Bibliotekoje vyks parodos šiai su-
kakčiai atidarymas. 

Keliai. Generalinė miškų urėdija 
skelbia, kad Anykščių miškų urėdi-
ja šiemet atliko daugiau nei pusę su-
planuotų miško kelių remonto dar-
bų. Įvertinus miškų urėdijų pateiktą 
informaciją apie minėtų darbų eigą, 
paaiškėjo, kad skirtingose miškų 
urėdijose atliktų darbų apimtys žen-
kliai skiriasi. Bendrųjų miško kelių 
priežiūra ir taisymas priskirti priori-
tetiniams miškų urėdijų 2016 metų 
darbams.

Kortelės.Anykščių rajono gy-
ventojams po namus jau pradėtos 
nešioti rinkėjo kortelės. Rinkėjų 
kortelių įteikimas rinkėjams turi 
būti baigtas iki spalio 1 dienos.

Apdovanojimai. Anykščių rajo-
no savivaldybė ir Anykščių turizmo 
informacijos centras organizuoja 
Turizmo apdovanojimus. Apdova-
nojimuose, kurie vyks Anykščių ko-
plyčioje rugsėjo 27 dieną, planuoja-
ma išdalinti šešias nominacijas. 

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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spektras

Suaugusio vilko patiną sumedžio-
jo Traupio medžiotojų klubo me-
džiotojas Saulius Glemža. Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos valdy-
bos pirmininkas Rimantas Pečkus 
„Anykštai“ pasakojo, kad medžio-
tojai maždaug savaitę Traupio apy-
linkės miškuose girdėjo staugiančių 
suaugusių ir jauniklių vilkų balsus. 
Vilką medžiotojas bandė prisivilio-
ti mėsos jauku, tačiau nuo kulkos 
jis krito besivydamas elnio patelę. 
Tai – jau antrasis šiemet Traupio 
medžiotojų klubo sumedžiotas vil-

Seimas. Paskutines dienas skai-
čiuojantis šios kadencijos Seimas 
ketina ją baigti skambia nata. Jau 
antradienį gali būti priimta įstatymo 
pataisa, išvaduosianti vyresnius nei 
18 metų alkoholio pirkėjus iš preky-
bininkų primestos prievolės rodyti 
asmens dokumentą.  Alkoholio kon-
trolės įstatymo pataisos, turinčios vė-
jais paleisti daugelio prekybos tinklų 
neseniai pradėtą blaivybės skatinimo 
iniciatyvą, svarstymas išankstinėje 
antradienio plenarinių posėdžių dar-
botvarkėje įrašytas pirmas. 

Slapta. Premjeras Algirdas Butke-
vičius išreiškė poziciją, kad nereikia 
viešinti STT pažymos apie Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) direktorių Joną Milių, nors 
tos pažymos pagrindu Vyriausybė ke-
tina jį atleisti. Pirmasis STT vadovas 
Juozas Gaudutis sako, kad STT pažy-
mos tapo įrankiu purvais apdrabstyti 
žmones. “Mano pozicija tokia: jei 
STT pateikia pažymą premjerui, tai 
žmogus, apie kurį pažymoje kalba-
ma, Vyriausybės posėdžio metu turi 
sužinoti tos pažymos turinį, kad žino-
tų, nuo ko reikia gintis. Negali žmo-
gus būti paliktas nežinioje. Nes kitaip 
galima prirašyti bet ką, apspjaudyti 
žmogų, o tas negalės net nusiprausti”, 
- teigia J. Gaudutis.

Minėjimas. Jauniūnuose (Joniškio 
rajonas), kur prieš 780 metų vyko 
lemtingoji kova su kalavijuočiais, įve-
dusi Lietuvą ir visus baltus į Europos 
tautų istoriją, surengtas tik simbolinis 
Saulės mūšio sukakties minėjimas. 
Nors šie metai Seimo buvo paskelbti 
Saulės mūšio metais, lėšų memori-
alui užbaigti neskirta, jų neatsirado 
net ir tradiciniam Saulės mūšio fes-
tivaliui, Joniškio kultūros centro or-
ganizuotam jau kelerius ankstesnius 
metus.  Saulės mūšio vietoje atvyku-
sius pasitiko jau įprastu tapęs vaizdas: 
styrantys nebaigto statyti memorialo 
kabeliai, aplaužytas tiltelis, vedantis 
per kūlgrindą. Pats minėjimas kukliai 
vyko trinkelėmis išklotoje aikštelėje 
prie atminimo akmens. 

Sulaikė. Pajūrio policininkai sulai-
kė penkis gerai teisėsaugai žinomus 
Kauno apskrities gyventojus. Tarp su-
imtųjų ir su “daktarų” gauja siejamas 
Rolandas Michalskis, pravarde Mi-
cha, pažintis su kuriuo kainavo postą 
Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui. 
Jo bendras Deimantas Bugavičius 
įtarimų išvengė, nes buvo nušautas. 
Beveik metus trukęs su organizuotu 
nusikalstamumu kovojančių Klaipė-
dos apskrities VPK pareigūnų tyri-
mas baigėsi sėkminga Kaune sureng-
ta operacija. 

Teismas. Lietuvai netrukus gali 
tekti Europos žmogaus teisių teisme 
aiškintis, kodėl mūsų šalies kariuo-
menėje tarnaujantys asmenys nėra 
socialiai apdrausti. Įkandin klaipėdie-
tės ieškinį rengia ir mažeikiškis.  25 
metų mažeikiškis Ernestas Mickus 
nekantraudamas laukė į pasaulį atei-
nančio savo pirmagimio ir buvo nu-
siteikęs tėvystės atostogoms. Jo ben-
draamžė žmona studijuoja Klaipėdos 
universitete mediciną, todėl abu kartu 
nusprendė, kad mažylį prižiūrės vy-
ras. Tačiau gimus sūnui džiaugsmą 
netrukus aptemdė apmaudas: pasiro-
do, tėvystės išmoka jam, baigusiam 
tarnybą kariškiui, nepriklauso. Mat 
kariuomenėje tarnaujantys asmenys 
nėra draudžiami ligos ir motinystės ar 
tėvystės socialiniu draudimu, karinės 
institucijos nemoka įmokų “Sodrai”. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Šeštadienį į bendruomenės šven-
tę Akmenos dvare sugūžėjo svečiai 
iš Viešintų, Andrioniškio, Anykščių, 
Vilniaus, net Šiaulių ir Raseinių. Su-
sirinkusieji pakviesti į ekskursiją po 
Akmeną ir apylinkes, papasakota at-
gimstančio dvaro istorija, aplankytos 
netoli esančios kapinaitės, kur palaido-
tas nežinomas partizanas. Prodiuseris 
Algimantas Baltakis ir jo kolegos iš 
VšĮ „Film Jam“ parodė ištraukas iš 
naujojo režisieriaus A.Matonio kuria-
mo dokumentinio filmo apie Lietuvos 
partizanų kovas, pasidalino istorijomis 
iš filmo kūrimo užkulisių.

Bendruomenės pirmininkė Regina 
Žirgulevičienė pasveikino atvykusius 
svečius, ypatingai tuos, kurie čia ap-
silankė pirmą kartą. Ji papasakojo, 
kad iš senolių pasakojimų žinoma, 
kad kadaise Akmenos dvaro rūmai 
stovėjo ant nedidelės kalvos, o XIX 
a pirmoje pusėje grafai Hoppenai 
persikėlė į mažesnį dvaro pastatą ki-
tapus liepų alėjos. Po 1864 m. neto-
liese buvo pastatytas ir akmens sienų, 
olandiško tipo kepurinis vėjo malū-
nas. Šį malūną 1901 m autobiogra-
finiame apsakyme aprašė rašytojas 
Jonas Biliūnas.

Akmenos dvare pristatytas kuriamas filmas apie partizanų kovas
Netrukus kino ekranuose pasirodys naujas režisieriaus Aleksan-

dro Matonio kuriamas filmas „1945. Kalniškė – lūžio taškas“. 2016 
m. rugsėjo 17 d., šeštadienį, Akmenos dvare pristatytos filmo ištrau-
kos, diskutuota apie krašto istorijos svarbą šių dienų tapatybei.

1914 m. Akmenos dvarą nupirko 
Juozas Jankauskas. Pasakojama, kad 
dvare būdavo organizuojami labda-
ros pokyliai. Į šventę susirinkę sve-
čiai skirdavo lėšų mokytojo algai, 
malkoms mokyklai šildyti, mokinių 
pieštukams ar sąsiuviniams. Pasako-
jama, kad vieno iš pokylių metu čia 
skambėjo opera „Traviata“.

Naujojo dokumentinio filmo 
„1945. Kalniškė – lūžio taškas“ 
premjera didžiuosiuose ekranuose 
numatoma šių metų žiemą. Juostoje 
rekonstruojamas Kalniškės mūšis 
įvyko 1945 metų gegužės 16 dieną. 
Stasys Baltakis ir kūrybinė komanda 
partizanų temos ėmėsi, nes Kalniškė-
je buvo viena esminių Lietuvos parti-
zanų pasipriešinimo kovų.

Kūrėjai papasakojo apie filmo idė-
ją, medžiagos rinkimą. Filmas nėra 
gavęs valstybinio finansavimo, jo 
kūrimą remia partizanų vaikai ir kiti 
privatūs rėmėjai. Šiuo filmu siekiama 

pateikti visuomenei, ypač jaunimui, 
istorinį tyrimą su rekonstrukcijos ele-
mentais apie 1945 m. Lazdijų rajono 
Kalniškės miške įvykusį mūšį tarp 
Lietuvos partizanų ir keliskart skai-
čiumi lenkusių NKVD pajėgų.

Prisiminimais apie partizanus pa-
sidalino ir kiti renginio dalyviai. Vie-
šintiškis kraštotyrininkas Algimantas 
Bekenis pasidalino prisiminimais 
apie apylinkių partizanus.

2016 m. Lietuvoje yra paskelbti 
vietos bendruomenių metais. Ka-
pinaičių tvarkymas, nugriuvusio 
tautodailininko Bugailiškio išdrož-
to ir 1992 m. vietos bendruomenės 
pastatyto kryžiaus restauravimas ir 
filmo pristatymas Akmenos dvare 
organizuotas pagal bendruomenių 
stiprinimo projektą, remiamą Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
Anykščių rajono savivaldybės.

Akimirka iš renginio...
Silvestro RADOMSKIO ir Giedrės LEITONĖS nuotr.

„Antradienį apie 20.40 val. ties 
Debeikių seniūnijos Sindrių kaimu 
išgirdome šūvį. Pradėjome dairytis 
ir pastebėjome, kad uždraustame 
medžioti plote du piliečiai kažką 
tempia. Visa tai mes pamatėme per 
naktinio matymo žiūronus ir pasilei-
dome link jų. Kadangi gerai žinome 
tuos miškus ir medžioklės plotus, 

Debeikių medžioklės plotuose tęsiasi galimų 
pažeidimų ir interesų kova
Debeikių seniūnijos medžioklės plotuose užfiksuotas dar vienas 

galimai neteisėtos medžioklės atvejis. Apie tai „Anykštą“ ir Ute-
nos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos ap-
saugos inspekciją informavo Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimo 
gyventojas Deividas Ramonas.

mums prieinant prie tų medžiotojų, 
jie elnią persitempė į plotą, kuriame 
medžioti nėra uždrausta. Nušautas 
elnias buvo be atžymų ausyse, kas 
yra būtina nušovus žvėrį. Kol su-
laukėme Utenos aplinkosaugininkų, 
medžiotojai pasitelkė kitus medžio-
tojus, greitai privažiavo džipas, tada 
į sumedžioto elnio ausį įdėjo žymą, 

pasikrovė elnią ir iš tos vietos pasiša-
lino. Kada atvyko aplinkosauginin-
kai, liko tik pėdos ir kraujas“, - pasa-
kojo D. Ramonas, galimai neteisėtos 
medžioklės atvejį fiksavęs mobiliojo 
telefono vaizdo įrašymo kamera.

Pasak D. Ramono, Debeikių me-
džioklės plotų vienete žemės savi-
ninkai, turintys medžiotojo bilietą, 
yra pašalinti iš Debeikių medžiotojų 
klubo. Reaguodami į tokią sitauciją, 
žemės savininkai jiems priklausan-
čiuose plotuose esą yra uždraudę bet 
kokią medžioklę.

„Tų uždraustų medžioti plotų yra 
beveik 1500 ha. Šiandien tokia situ-

acija, kad Debeikių medžiotojų klu-
bo medžiotojai ne kartą yra sulaikyti 
medžiojant uždraustuose plotuose. 
Vakarais dažnai savo iniciatyva pra-
važiuojame, kad jie nešeimininkautų 
mūsų žemėse“, - aiškino D. Ramo-
nas.

Utenos regiono aplinkos apsaugos 
departamento Gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos vyresnysis speci-
alistas Edvardas Kriugiškis „Anykš-
tai“ sakė, kad aplinkosaugininkai 
apie galimai neteisėtą medžioklės 
atvejį šiuo metu atlieka tyrimą.

„Pastoviai pas juos konfliktai. 
Yra ir pažeidimų, turėjome ne vieną 
teismo posėdį. Bet kad ten kažkoks 
interesų susikirtimas vyksta, tai čia 
yra faktas“, - situaciją   Debeikių 
medžioklės plotuose įvertino E. 
Kriugiškis.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Sumedžiotas trečias vilkas
Rugsėjo 18 dieną Traupio seniūnijos Alukėnų miške sumedžiotas 

vilkas. Tai – jau trečias šiemet Anykščių rajone sumedžiotas vilkas. 

kas. Dar vienas aštriadantis nuo 
medžiotojo kulkos krito Viešintų 
apylinkėse rugpjūtį.

Aplinkos apsaugos agentūra yra 
leidusi  Anykščių rajone ne sezo-
no metu sumedžioti keturis vilkus. 
Taip siekiama apsaugoti ūkininkų 
galvijus. Vilkų medžioklės sezonas 
prasidės spalio 15 dieną ir tęsis iki 
balandžio 1 – osios.

Aplinkos ministerija skelbia, 
kad ministras yra patvirtinęs vil-
kų sumedžiojimo per 2015-2016 
metus medžioklės sezoną limitą 

– leidžiama sumedžioti 60 vilkų. 
Toks skaičius nustatytas, remian-
tis rekomendacijomis, kurias 
Aplinkos ministerijos prašymu 
pateikė mokslininkai. Nustatant 
limitą taip pat atsižvelgta į vilkų 
apskaitos duomenis ir jų padarytą 
ūkiniams gyvūnams žalą. Apskai-
tos duomenimis, Lietuvoje gy-
vena ne mažiau kaip 292 vilkai. 
Pernai iki rugsėjo 1 dienos, savi-
valdybių administracijų pateiktais 
duomenimis, buvo užregistruoti 
192 atvejai, kai vilkai padarė ža-
los ūkiniams gyvūnams – 32 proc. 
daugiau nei per tą patį laiką 2014 
metais.

Pernai buvo užregistruoti 
192 atvejai, kai vilkai padarė 
žalos ūkiniams gyvūnams. 

jono jUNEVIČIAUS nuotr. 

Iš Utenos apskrities rajonų, Anykš-
čiai savivaldybių reitinge aplenkė tik 
du rajonus – Zarasų, kuriam skirta 
53,  ir Ignalinos, kuriam skirta 41 vie-
ta. Molėtų rajonas reitinge užėmė 31, 

Šalies savivaldybių reitinge Anykščiai – 40 vietoje
Savaitraštis „Veidas“ jau dešimtąjį kartą paskelbė šalies savi-

valdybių reitingą. Tarp 60 šalies savivaldybių Anykščių rajonui 
šiemet skirta 40 vieta.

Utena – 20, o Visaginas – 10 vietą.
Geriausia šalies savivaldybe „Vei-

das“ šiemet išrinko Neringą. Į pirmą 
penketuką taip pat pateko: Vilniaus (2 
vieta),  Klaipėdos (3 vieta), Kauno (4 

vieta) miestai ir Palangos savivaldybė 
(5 vieta). Iš viso buvo įvertinos visos 
60 Lietuvos savivaldybių. Į pirmą 
penketuką “nuo galo” pateko: Kal-
varijos (60 vieta); Pagėgių (59 vieta); 
Lazdijų (58 vieta); Vilkaviškio (57 
vieta) ir Šalčininkų (56 vieta).

Sudarant 2016 m. „Veido“ savival-
dybių reitingą, iš viso buvo vertinami 

22 statistiniai kriterijai. Svarbiausi rei-
tingo kriterijai -  gyventojų skaičiaus 
pokytis per metus, nedarbas, vidutinis 
atlyginimas ir savivaldybės biudžeto 
lėšos vienam gyventojui. Mažiausiai 
svarbiais kriterijais buvo kultūros 
centrų ir bibliotekų skaičius.

-ANYKŠTA

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

Kalbino ir fotografavo  
jonas jUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ar manote, kad 
drastiškai 
didinamos 
baudos išspręs 
problemas?

užjaučia

Rasai POCIŪNIENEI
Tegu nuoširdi mūsų užuo-

jauta paguodžia Jus liūdesio 
valandą mirus brangiam tė-
veliui.

Biliūno namo Nr. 6 pirmos 
laiptinės kaimynai

Tirs savo darbdavio 
veiksmus

„Atsižvelgdami į tai, kad ke-
liami klausimai yra susiję su lėšų 
panaudojimo teisėtumu Anykš-
čių r. savivaldybėje, Seimo nario 
kreipimąsi persiuntėme nagrinė-
ti nepriklau-
somai savival-
dybės audito 
institucijai – 
Anykščių r. 
s av iva ldybės 
kontrolės ir 
audito tarny-
bai“,  - rašte, adresuotame Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
kanceliarijai, nurodė Valstybės 
kontrolieriaus pavaduotoja Dai-
va Bakutienė.  

Valstybės kontrolieriaus pava-
duotoja D. Bakutienė dėsto, kad 
atsižvelgiant į pateikta informa-
ciją gali „teikti tik įžvalgas“. Šios 
įžvalgos yra palankios Anykščių 
kultūrininkams, o ne rajono val-
džiai. „Savivaldybei padidinus 
2016 m. prognozuojamas paja-
mas 85 316 Eur, savivaldybės 
taryba, vadovaudamasi Biudžeto 
sandaros įstatymo 21 straipsnio 
1 dalimi, 22 ir 23 straipsniais, 
tvirtindama 2016 m. savival-
dybės biudžetą savarankiškai 
turėjo numatyti reikiamą asi-
gnavimų dydį kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmokesčiui 

Kultūrininkų algų klausimas paliktas 
Anykščių savivaldybės kontrolieriui

padidinti, kad savivaldybės biu-
džeto asignavimų valdytojai ga-
lėtų užtikrinti darbo užmokesčio 
mokėjimą (padidinimą) pagal 
kultūros ministro įsakymais pa-
tvirtintas Kultūros įstaigų dar-
buotojų tarnybinių atlyginimų ir 
kitų darbo apmokėjimo sąlygas. 
Tačiau pagal Finansų ir Kultūros 

m i n i s t e r i j o s 
pateiktą infor-
maciją savi-
valdybė, 2016 
metais gavusi 
p a p i l d o m a s 
lėšas sava-
r a n k i š k o m s 

funkcijoms atlikti, neįgyvendi-
no kultūros ministro įsakymais 
patvirtintų Kultūros įstaigų dar-
buotojų tarnybinių atlyginimų ir 
kitų darbo apmokėjimo sąlygų, 
nes nepadidino darbo užmokes-
čio kultūros ir meno darbuoto-
jams.“ – rašoma Valstybės kon-
trolieriaus pavaduotojos rašte. 
Šio dokumento turinys, regis, 
suponuoja nuomonę, kad Anykš-
čių rajono valdžia, nuo šių metų 
sausio 1 dienos sumažindama al-
gas kultūros darbuotojams, pasi-
elgė neteisėtai ar bent jau netei-
singai. Bet galutinio sprendimo 
priėmimas paliekamas Anykščių 
savivaldybės kontrolieriui Artū-
rui Juozui Lakačauskui. 

Sprendimą dėl kultūros dar-
buotojų algų, tvirtindama rajono 
biudžetą, priėmė Anykščių rajo-

no taryba. Būtent šiam organui 
tiesiogiai pavaldus yra savival-
dybės kontrolierius.  

Po rinkimų bus paprasčiau

S. Jovaiša „Anykštos“ pa-
klaustas, ar nesijaučia nusivylęs 
Lietuvos teisine sistema, biuro-
kratizmu, dėstė, jog daugiau nei 
pusmetį trunkantis susirašinėji-
mas su įvairiomis valstybinėmis 
institucijomis davė naudos. 

„Praeidamas šį kelią turėjau 
ir naudos – visos gijos driekiasi 
spirale, vis sugrįždamos į tą patį 
tašką. Paaiškėjo, kad mūsų teisi-
nės bazėje neužtenka išspręsti, 
regis, elementariam klausimui 
– toks sunkus ir nejudrus vals-
tybės aparatas. Ši patirtis yra 
naudinga man, kaip parlamen-
tarui, galvojant apie teisinės ba-
zės pertvarką“, – kalbėjo Seimo 
narys. Jis dėstė, jog aprašomoje 
istorijoje svarbūs ne tik teisiniai, 
bet ir žmogiškieji aspektai. „Ar 
mes norime padėti savo kultūros 
žmonėms, kaip padarė 59 savi-
valdybės iš 60-ies, ar ne? Rajo-
no vadovai tvirtina, kad mūsų 
rajonui nebuvo skirti pinigai 
kultūros darbuotojų algų lygio 
išlaikymui. Visiems buvo skirti, 
mums – neskirti? Kaip čia taip 
gali būti? Kaip situaciją paaiš-
kinti kultūros žmonėms? Ar mes 
tik deklaruojame, kad rūpinamės 
savo žmonėmis, ar iš tiesų rūpi-
namės? Mūsų kultūros darbuo-
tojai buvo apvogti, todėl nesu-
prantu, kodėl reikia užsispirti ir 
neištaisyti savo klaidos. Supras-
čiau, jei būtų buvę atvirkščiai, 
jei per daug būtume savo žmo-
nėms išmokėję...  “  - dėstė S. 
Jovaiša.

Paklaustas, ar nebijo, kad vėl 
bus apkaltintas politikavimu, juk 
Seimo rinkimai, kuriuose S. Jo-
vaiša dalyvauja, jau „ant nosies“, 
jis šyptelėjo, kad rajono vadovai 
problemą jau seniai galėjo iš-
spręsti ir nebebūtų buvę apie ką 
kalbėti. „Suprantu, kad pasisa-
kymai šiuo laikotarpiu gali būti 
vertinami dviprasmiškai. Tačiau 
Valstybės kontrolės raštas gau-
tas dabar, ne prieš mėnesį, ne 
prieš metus. Rinkimai vyksta 
beveik kasmet, tai kiekvienais 
metais po kelis mėnesius ne-
dirbti? Tačiau sutinku, kad kol 
nesibaigs rinkiminė kampanija, 
kultūrininkų algų klausimo iš-
spręsti nepavyks, po rinkimų tai 
padaryti bus lengviau“, – aiški-
no parlamentaras.

Seimo narys Sergejus Jovaiša mano, kad po Seimo rinkimų kul-
tūrininkų algų problemą spręsti bus lengviau, nes nebebus kal-
tinimų politikavimu.

jono jUNEVIČIAUS nuotr. 

...„Ar mes norime padė-
ti savo kultūros žmonėms, 
kaip padarė 59 savivaldy-
bės iš 60-ies, ar ne?..

Anykščių medžiotojų ir žve-
jų draugija liūdi dėl Ramučio 
Augustino mirties ir nuošir-
džiai užjaučia jo šeimą ir arti-
muosius.

Anykščių MŽD valdyba

Mirus Ramučiui Augustinui, 
nuoširdžiausiai užjaučiame 
žmoną ir dukras su šeimomis 
ir liūdime kartu.

O. ir A. Šnioliai

Gintautas KOVALENKA, 
anykštėnas:

- Nelabai išspręs. Girti vis tiek va-
žinėja, nors baudos didžiausios. Pro-
blemos yra vidinėje mūsų kultūroje. 
Niekas nepasikeitė nuo „ruso laikų“.  
Jeigu žmogus neturi iš ko baudos 
susimokėti, tai jo nė policija vežti ne-
nori, žino, vis tiek baudų nemokės... 
Daug problemų kyla dėl to, kad žmo-
nės neturi darbo. 

Aleksandras KOLESNIKOVAS, 
anykštėnas:

- Baudos europietiškos, kainos 
irgi, o baudos viršija dalies žmonių 
galimybes jas susimokėti. Bus dau-
giau savižudžių. Prekybininkų nie-
kas nekontroliuoja, o Lenkija per toli 
nuvažiuot. Manau, baudos turėtų būti 
progresinės, už tą patį prasižengimą 
milijonieriui ir ubagėliui bauda tokia 
pati, o turėtų būti taip, kad abiem vie-
nodai skaudėtų. 

Algirdas ANANKA, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- Galiu pasakyti, kad daug žmonių 
nedirba, pajamų neturi. Jau dabar ne-
susimoka. Kokią baudą iš tokių išpe-
ši baudas pakėlęs? Pažeidėjus reikia 
bausti, tačiau, manau, kad problemas 
reikia spręsti užimtumo, prevencijos, 
vidinės kultūros ir atsakomybės ug-
dymo priemonėmis.  

Tikrai lietuviškai atsakė?

Donatas TUSKA, rajono Tary-
bos narys, svėdasiškis, apie tai, 
jog Svėdasuose nuotekų trasa 
pravesta aukščiau nei kanaliza-
cijos įvadai individuliuose na-
muose:  

„Kai vedė trasą, sakiau, kodėl 
jūs vedat aukščiau nei namai. At-
sakė – ne tavo reikalas”

O mėnesį kitą galima ir 
pakentėti... 

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, žadėjo Troškūnų bi-
bliotekininkėms: 

„Tualetą įrengsim „ne eilės 
tvarka“. Merginos, ar jūs tikit ma-
nim?“

Prisiminkit, kodėl Benderis
su Kisa pinigais nesidalino...

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie tai, jog smulkūs Anykš-
čių verslininkai nepageidauja 
prekiauti jo ūkyje vyksiančioje 
galvijų parodoje ir tarptautinėje 
konferencijoje: 

„Atrodo, kad anykštėnams pini-
gų jau nebereikia. Nesuprantu, ar 
jie jau daugiau nei jiems reikia iš 
turistų per vasarą užsidirbo, ar pa-
prasčiausiai yra tinginiai.“

Po didžiųjų atradimų 
vietiniams gerai nesibaigdavo

Vilma ŽIVATKAUSKIENĖ, 
Lietuvos mėsinių galvijų augin-
tojų ir gerintojų asociacijos di-
rektorė, apie V. Šližį:

 „Mums didelis atradimas šis 
ūkininkas, kuris rodo iniciatyvą ir 
pasako labai daug gerų minčių.“

Iš kiekvieno – pagal galimybes, 
kiekvienam – pagal poreikius?

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas, apie „vokelių“ proble-
mą: 

„Medikams turėtų būti mokamos 
tokios algos, kad jie nesidomėtų 
„vokeliais“.

Laimei, kad nebedaug 
karvių liko

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
buvęs rajono vicemeras, apie at-
sidėkojimą gydytojams: 

„Pats esu girdėjęs, kad pavasarį 
kai kas gydytojams sulos atveža, 
močiutė sūrį padaro ar savo sodo 
bei daržo gėrybėmis pasidalina – 
man tokie atvejai yra gražūs ir „ky-
šių“ jokių čia jau neverta įžiūrėti.“

Bet gaisrininkai buvo tikri

Darius RYLIŠKIS, „Norfos“ 
atstovas spaudai, apie incidentą 
Anykščių parduotuvėje, kai su-
veikus priešgaisrinei signalizaci-
jai suvažiavo net šeši ugniagesių 
automobiliai:

 „Buvo tam tikri sutrikimai in-
žinerinėse sistemose. Sutrikimai 
nėra rimti.“  
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Linas BITVINSKAS

Man patinka rinkimai. Kai 
kurias istorijas žinau mintinai. 
Taip sakant – klasika nesensta. 
Sakykim, „Pasakojimas apie 
gerąjį deputatą“, kuris pasako-
jamas įvairiomis formomis ir iš 
deputatų lūpų pateikiamas kiek 
kitokia versija, bet iš esmės jis 
nesikeičia. 

„Pasakojimą apie gerąjį 
deputatą“ būtų galima dalinti į 
kelias dalis.

Pirma dalis skamba maždaug 
taip - vienas žmogus keliavo 
iš sovietų sąjungos į Europos 
Sąjungą ir pakliuvo į plėšikų 
rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir 
nuėjo sau, palikdami pusgyvį.  

Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo 
vienas Seimo narys ir, pamatęs 
jį, praėjo kita kelio puse. 

Taip pat ir Europos parlamen-
to narys, pro tą vietą eidamas, 
jį pamatė ir praėjo kita kelio 
puse (šioje vietoje kandidatai į 
valdžią būna labai išraiškingi ir 
detaliai pateikia, kaip tie Seimo 
ir Europarlamento nariai ėjo, 
kokiais batais 
buvo, kaip 
matė ir t.t.). 

Antroji 
dalis būna 
tokia - o 
vienas gerasis 
deputatas 
keliaudamas 
užtiko sumuštą gulintį rinkėją ir 
pasigailėjo.  
Priėjęs jis pasakė, kad jeigu 
balsuos už jį, tai jo problemos 
baigsis - jis apriš jo žaizdas, 
užpildamas aliejaus ir vyno, 
užkels ant savo gyvulio, nuga-
bens į užeigą ir slaugys jį.  O 
kitą dieną iškeliaudamas jis 
išsiims du denarus, taip pa-
keldamas užeigos šeimininkui 
minimalų uždarbį dvigubai, ir 
su užuojauta tars: ‘Slaugyk jį, o 
jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs 
iš Seimo atsilyginsiu’... Gerasis 
deputatas net nuveža rinkėją į 

rinkimų apylinkę, po to parga-
bena į įvykio vietą ir atsargiai 
paguldo ir liepia laukti. Taigi, 
istorija kaip ir turėtų būti baigta, 
laiminga ir kilni pabaiga, tačiau 
tik ne Lietuvoj. 

Deja, gerasis deputatas nenori 
girdėti trečios šios istorijos da-
lies. Bet tai neišvengiama. Toks 
jau tas gyvenimas. O trečioji 

dalis yra tokia 
- po 4 metų tas 
pats gerasis 
deputatas, pa-
klaustas, kodėl 
gi ne tik neslau-
gė rinkėjo, bet 
dar ir pasiuntė 
muitininką, kad 

tas paimtų mokestį už tai, kad 
sužeistasis guli ant valstybinės 
žemės, žvaliai atsako, kad iš pir-
mo karto nepavyko, girdi, gyvu-
lys buvo per silpnas, užeigos šei-
mininkas jo nepažinojo, o vynui 
tuo metu išvis buvo embargas. 
Kiek kartų jis buvo pakilęs eiti 
į pagalbą, bet kaskart jam kelią 
pastodavo opozicija. ji surišda-
vo jo rankas ir liepdavo sėdėti. 
O kad muitininkas atėjo ir pini-
gus paėmė, tai čia solidarumas 
– ir jis moka valstybei išlaikyti. 
Tiesa, gal kiek persistengė aplin-
kosaugininkas, išrašęs baudą už 

nelegalų statinį rezervate, kai 
sužeistasis virš savo galvos ant 
lazdos saugodamasis nuo saulės 
rūbą pakabino... O kad sužeista-
jam už retkarčiais atsiunčiamą 
vandenį ir duonos kriaukšlį 
liepdavo atidirbti, tai igi supran-
tama – negerai gulėti ir nieko 
neveikti, viskas tik dėl jo labo 
buvo daroma, kad, taip sakant, 
neprarastų  darbinių įgūdžių 
ir galėtų integruotis į Europos 
Sąjungos darbo rinką... 

Bet dabar, tikina gerasis 
deputatas, tai jau tikrai bus 
kaip ir pažadėjo, nes jis ryž-
tingai - už visus sužeistuosius, 
jis naktim nemiega, ašaros jam 
byra, tiesiog nesulaukia, kad 
galės pradėti gelbėti. jis teigia, 
kad vyno pagaliau turi, aliejaus ir 
kitų riebalų atsargas sukaupė apie 
liemenį, be to, užeigos savininkas 
yra jo partijos rėmėjas, o muiti-
ninkų vadą pakeis, iš jo partijos 
pastatys– viską, ką paėmė, grąžins, 
todėl balsuoti už ką nors kitą, tau, 
leisgyvi gulintis rinkėjau, tiesiog 
beprotystė. Nori, aš tave ir prie 
balsadėžės nugabensiu? 

Štai ir visas „Pasakojimas 
apie gerąjį deputatą“. Manau, 
daugiau dalių šitoje dramoje 
nebebus, nes pernelyg dažnai 
kartojasi trečioji.  

...girdi, gyvulys buvo per 
silpnas, užeigos šeiminin-
kas jo nepažinojo, o vynui 
tuo metu išvis buvo embar-
gas...

išlipti iš automobilio ir dar kartą 
papūsti į kitos rūšies alkotesterį. Šis 
parodė nulius. Pasak policininkų, 
taip gali atsitikti, nes alkotesteriai, 
matuojantys alkoholio kiekį iškvėp-
tame ore, yra labai jautrūs, ir taip 
sureaguoti gali į stipresnio kvapo 
kvepalus ar salone pasklidusį langų 
valymo skysčio kvapą.

Taigi, minėtu atveju vairuotojai 
buvo palinkėta geros kelionės... 
Beje, reikia paminėti ir Anykščių 
policininkų mandagumą – patruliai 
sustojusius vairuotojus pasitiko ma-
loniai šypsodamiesi, informavo, jog 
vyksta vairuotojų blaivumo patikri-
nimas, o atsisveikindami linkėjo 
geros kelionės...

Kaip „Anykštą“ informavo 
Anykščių policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus Viešo-
sios tvarkos ir eismo priežiūros pos-
kyrio vyresnioji specialistė Laura 
Laurinavičiūtė, šio reido metu – per 
pusantros valandos - buvo patikrin-
ta apie 450 transporto priemonių, 
o 250 jų vairuotojų tikrinti ir dėl 
blaivumo, kitų vairuotojų buvo pra-

Anykščiuose vyko tarptautinė akcija 
„Diena be žuvusiųjų kelyje“ Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai 
vykdė atsitiktinių transporto priemonių vairuotojų blaivumo 
patikrinimus. Mieste buvo pasirinktos dvi vietos, kur, pasak pa-
reigūnų, buvo siekiama patikrinti kuo daugiau vairuotojų. Vieni 
policininkų ekipažai stovėjo prie „Bikuvos“ parduotuvės, dar du 
ekipažai vairuotojų blaivumą tikrino netoli posūkio į Niūronis.

šoma tiesiog parodyti dokumentus, 
tikrinta, ar saugiai vežami keleiviai 
ir t.t. Anykščių rajone pažeidimų 
užfiksuota nebuvo. 

Visoje Lietuvoje vykusi akcija 
– davė rezultatų. Rugsėjo 21-ąją iš 
tikrųjų mūsų šalyje galima minė-
ti kaip dieną be žuvusiųjų kelyje. 
Šią dieną Lietuvos keliuose įvyko 
du eismo įvykiai, juose dalyva-
vę žmonės nepatyrė labai rimtų 
sužalojimų. Vienas jų fiksuotas 
Kuršėnuose (Šiauslių r.), kai buvo 
partrenkta per perėją ėjusi 13 m. 
mergaitė, o Kaune,  įvykus auto-
mobilių susidūrimui sankryžoje, 
buvo nestipriai sužeista automobi-
lio vairuotoja ir pusės metų keleivė. 
Europos komisijos duomenimis, 
2015 m. Europos Sąjungos keliuo-
se žuvo 26 000 žmonių, per pasta-
ruosius dvejus metus šis skaičius 
sumažėjo nedaug – apie 0,6 proc. 
Lietuvos keliuose 2015 m. žuvo 
241 žmogus, tai 9,7 proc. mažiau 
nei 2014 m., o šiais, 2016 metais, 
žuvusiųjų skaičius šalies keliuose 
sumažėjo 18 proc.

„Štai kolegos dirba vienoje kelio 
pusėje, mes su Luku Uzdra – kitoje, 
tad stabdome tiek iš Anykščių, tiek 
į Anykščius važiuojančias transpor-
to priemones. Kol kas visi tikrinti 
vairuotojai buvo blaivūs. Galbūt 
taip yra ir dėl to, kad apie šią akciją 
buvo skelbta viešai, ir iš patirties jau 
galime pasakyti, kad tokių masinių 
akcijų metu vairuotojai tikrai būna 
drausmingesni“.

Tiesa, įvyko ir vienas nesusipra-
timas – sustabdžius automobilį, jį 
vairavusi moteris, pūstelėjusi į alko-
testerį, ekrane išvydo užrašą „alko-
holis“. Policininkai paprašė moters  

Šis reidas neatsitiktinis – 2016 m. 
rugsėjo 21-ąją Europos kelių poli-
cijos tinklas TISPOL yra paskelbęs 
diena be žuvusiųjų kelyje. Tad prie 
tarptautinio projekto prisijungė ir 
anykštėnai.

„Anykšta“ pasinaudojo galimybe 
„patruliuoti“ kartu su kelių polici-
ninkais. Paklausti, kaip atsirenka 
stabdomas transporto priemones, 
Anykščių policijos komisariato Vie-
šosios policijos skyriaus Patrulių 
būrio vyriausiasis patrulis Vidman-
tas Kisielius teigė, kad stengiasi 
sustabdyti kuo daugiau automobilių 
ir patikrinti kuo daugiau vairuotojų: 

Policinkų ekipažai stabdė ir į Anykščius įvažiuojančias, ir iš 
miesto išvažiuojančias trasporto priemones. 

Autorės nuotr.

Pareigūnai tikrino ne tik lengvųjų automobilių, bet ir krovininių 
mašinų vairuotojų blaivumą.

Inventorius.Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija įsigijo 24 
biuro spintas. Skelbiama, kad baldai 
reikalingi spalio 9-ąją vyksiančių Sei-
mo rinkimų organizavimui. Už biuro 
spintas sumokėta 2 200 eurų. Jos bus 
perduotos rajono biudžetinėms įstai-
goms.

Protmūšiai. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių bibliotekoje vyko bando-
masis žaidimas. Jame dalyvavo 5 
komandos. Įskaitinės rudens sezono 
varžybos prasidės kitą antradienį 19 
valandą. Tikimasi, kad tada atvyks 
daugiau komandų. Šio sezono protų 
mūšiai vyks tuo pačiu formatu – bus 
surengta 12 įskaitinių žaidimų. 

Pinigai. VRK skelbia, kiek kandi-
datai į Seimą surinko lėšų. Iš kandida-
tuojančių į Seimą Anykščių-Panevė-
žio apygardoje kol kas solidžiausias 
liberalo Luko Pakelčio biudžetas – 6 
900 eurų. Visus pinigus į jo rinkiminę 
sąskaitą pervedė Lietuvos liberalų są-
jūdis. Darbo partijos kandidato Ričar-
do Sargūno sąskaitoje – 3 834 eurai, 
konservatoriaus Sergejaus Jovaišos 
– 3031,57 euro, socialdemokratės 
Auksės Kontrimienės – 2359,98 
euro. Visos R. Sargūno ir S. Jovaišos 
lėšos – partijų pinigai. A. Kontrimie-
nei socialdemokratai kol kas skyrė tik 
709, 98 eurų, likusią pinigų dalį į savo 
rinkiminę sąskaitą įnešė pati kandi-
datė. Kiti trys Anykščių-Panevėžio 
apygardos kandidatai savo asmeninių 
sąskaitų neturi, jų rinkimų išlaidos 
bus apmokėtos iš partijų sąskaitų.

Įvertinimas. Už nuopelnus šią va-
sarą Rio de Žaneire vykusiose olim-
pinėse žaidynėse  plaukikui Giedriui 
Titeniui siūloma išmokėti 800 eurų 
dydžio vienkartinę premiją. Paraišką 
įvertinti G. Titenį savivaldybės admi-
nistracijai pateikė Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras. Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centras taip 
pat trims sunkiaatlečiams: Mindau-
gui Januliui, Arnui Šidiškiui bei Gin-
tarei Bražaitei - nuo šių metų spalio 
iki 2017 m. rugsėjo siūlo kas mėnesį 
mokėti stipendijas. M. Januliui – 38 
Eur, A. Šidiškiui ir G. Bražaitei – po 
114 Eur per mėnesį. Sprendimą dėl 
premijos ir stipendijų priims rajono 
Taryba.

Teismas. Lietuvos Respublikos 
prokuratūra praneša, kad bus teisia-
mi garsių literatūros kūrinių herojai. 
Prokuratūros akiratyje – ir rašytojo 
Jono Biliūno kūrinys „Kliudžiau“. 
Rugsėjo 28 dieną Generalinėje pro-
kuratūroje įvyks pirmasis „Literatūri-
nis teismas“. Prieš šį ypatingą teismą, 
kuriame teisėjo, advokato bei pro-
kuroro funkcijas atliks profesionalūs 
Lietuvos teisininkai, stos aktorių įkū-
nyti literatūros kūrinių herojai, kurių 
poelgiai ir painūs tarpusavio santykiai 
bus nagrinėjami ne tik laikantis įpras-
tų teismo proceso procedūrų bei ga-
liojančių mūsų valstybėje teisės aktų, 
tačiau ir aktyviai įtraukiant į veiksmą 
salėje susirinkusius žiūrovus. 

Japonai. „Kurklių Stepono Kairio 
pagrindinėje mokykloje rugsėjo 21 
d. lankėsi Japonijos jaunimo geros 
valios misijos nariai, studentai ir dir-
bantis jaunimas. Svečiai supažindi-
no mūsų mokyklos moksleivius su  
tradiciniais japonų valgiais, pamokė 
dainuoti, žaisti jo-jo, atskleidė ori-
gamio ir kaligrafijos paslaptis. Mes 
papasakojome apie mokyklos ryšius 
su Japonija, supažindinome su tra-
dicijomis, pamokėme žaisti lietuvių 
liaudies žaidimų“, - pasakojo šios 
mokyklos pavaduotoja ugdymui 
Rasa Černiauskaitė.
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Jus žinome kaip aktyvų ir pa-
tyrusį politiką, tačiau viešumo-
je labai retai matome kartu su 
žmona Aušra. Kodėl?

Ji sąmoningai nenori aktyviai 
lįsti į viešumą. Aušra turi mėgs-
tamą darbą, yra buhalterė, atsida-
vusi šeimai ir aš tai labai vertinu. 
Vaikščioti po vakarėlius ir foto-
grafuotis – ne jos maniera. Jai 
kur kas smagiau su manimi šokti 
ant dviračių ir pasivažinėti pa-
jūriu. Su Aušra kartu gyvename 
jau 33 metus. Džiaugiuosi, kad  
vienas kitam dar nepabodome. 
Galbūt dėl aktyvaus gyvenimo 
būdo. Pastaruosius ketverius me-
tus, kai dirbu Seime, namie būnu 
tik dvi ar tris dienas per savaitę. 
Likusį laiką dirbu Vilniuje, važi-
nėju į susitikimus su žmonėmis ir 
renginius kituose miestuose. Per 
šiuos metus žmona Vilniuje buvo 
gal tik keturis kartus draugų ap-
lankyti. Jai Klaipėdoje patinka 
labiau ir aš jos neverčiu krausty-
tis į Seimo viešbutį. 

Ką dar mėgstate daryti be 
važinėjimo dviračiais?

Gyvename sename vokiečių 
laikų statybos namelyje, todėl 
turime dar vieną pomėgį – sodi-
ninkystę, medžių auginimą. Esu 
įkūręs nedidelį parką užmiestyje, 
ten sodinu įvairius medžius. Ne-
seniai gimė anūkė, kurios vardas 
Guoba, todėl parką reiks būtinai 
papildyti Guobomis. Mums buvi-
mas gamtoje reiškia labai daug – 
mėgstame keliauti po Lietuvą, su 
šeima esame apvažiavę daugelį 
miestų ir miestelių. Kitas mano 
pomėgis – darbas savo miške 
Klaipėdos rajone. Miško tvarky-

E.Gentvilas atvirai – apie ištikimybę 
šeimai ir darbui 

Grįžęs iš darbo liberalas Eugenijus Gentvilas gyvena ne mažesniame veiklos sūkuryje. Vos per 
dešimt mėnesių atšokęs visų trijų vaikų vestuves, dabar jis laisvas valandas skiria pirmųjų anūkų 
lepinimui. 

Mūsų skaitytojams Eugenijus papasakojo apie savo šeimą, netikėtus pomėgius ir ateities planus 
kuriant turtingą Lietuvą.    

mas, buvimas miške, paukščių 
stebėjimas man yra pats geriau-
sias poilsis. Miške man dūšia 
išsivalo. Su žmona turime kuo 
džiaugtis – per dešimt mėnesių 
atšokome visų trijų vaikų vestu-
ves. Neseniai susilaukėme anū-
kės, todėl ją dabar norime matyti 
kaip galima dažniau. 

Jūsų trys vaikai gyvena skir-
tingose valstybėse. Kaip tai 
vertinate? Ar nesunku, kai šei-
ma išsibarsčiusi?  

Pamenu, kai dirbau ūkio minis-
tru, man paskambino dešimtokas 
sūnus Simonas ir pranešė, kad 
išsilaikė švedų kalbos kursus, 
todėl mokyklą baigs Švedijoje. 
Tai buvo jo sprendimas ir aš net 
nebandžiau prieštarauti. Pabaigęs 
gimnaziją, jis mokėsi keliuose už-
sienio universitetuose, bet grįžo į 
Lietuvą. Abi dukros Rasa ir Rūta 
taip pat baigė mokslus užsienyje, 
nes jos penkis metus su mumis 
gyveno Briuselyje, kai dirbau 
Europos Parlamente. Viena dukra 
Švedijoje studijavo ekonomiką, 
ten sukūrė šeimą ir tapo meilės 
emigrante. Kita dukra dabar lai-
kinai gyvena ir dirba veterinare 
Berlyne, nes ten darbą gavo jos 
vyras programuotojas. 

Mano požiūris į tai labai pa-
prastas. Svarbu, ne kur žmonės 
gyvena, o kaip jie bendrauja. 
Būna, kad vaikai ir tėvai gyvena 
tame pačiame mieste, o bendrau-
ja retai. Mes su vaikais palaiko-
me labai artimus ryšius, kartu 
atostogaujame. Kažkada dukra 
parskrido iš Kopenhagos. Aš 
ją paėmiau oro uoste, o ji sako: 
„Dabar yra 3 val. 43 minutės, 

kai išėjau iš namų Švedijoje“. 
Kartais aš iš Vilniaus į Klaipėdą 
ilgiau važiuoju, jei būna automo-
bilių grūstys. Tai, kad dvi dukros 
dabar gyvena užsienyje, vertinu 
pozityviai. Joms tai papildoma 
patirtis, galimybė pažinti skirtin-
gus žmones, kultūrą. Tai geriau 
nei gyventi izoliacijoje.

Kaip vertinate sūnaus spren-
dimą pasukti į politiką?  

Mūsų vaikai nuo mažens pa-
tys rinkosi. Puikiai pamenu, kaip 
dar 14-metis sūnus grįždavo tai 
žaliai, tai raudonai plaukus nusi-
dažęs. Toje situacijoje „įsijungė“ 
pedagoginis mąstymas: jei pradė-
si barti, atsiras protesto reakcija. 
Tai gal geriau pagirti? Nors, tiesą 
sakant, man tie plaukai tikrai pa-
tiko. 

Yra pianistų, žurnalistų, yra ir 
politikų dinastijos. Šeimoje daug 
kalbame apie politiką, todėl ne-
nuostabu, kad Simonas ja susido-
mėjo. Jis daug mokėsi užsienyje, 
globaliai mąsto ir siekia Lietuvo-
je kuo daugiau teigiamų permai-
nų, naujovių, kurias matė užsie-
nyje. Aš Simonui, kuris šiemet 
pirmą kartą dalyvaus Seimo rin-
kimuose, linkiu tokios karjeros, 
kad jam esant vienoje ar kitoje 
pozicijoje žmonės sakytų, kad tas 
politikas yra sąžiningas ir nuvei-
kė daug gero žmonėms. O kokias 
pareigas jis užims - nesvarbu. 

Prisiminkite, kas jus patį pa-
skatino įsitraukti į politiką?

Lietuvybė manyje gyvavo se-
nai, o pasamprotavimai apie ne-
priklausomybę buvo aiškus dar 
jaunystėje. Bet kokiam rusų karei-

viui man vis norėdavosi numušti 
kepurę. Prasidėjus Sąjūdžiui jau 
nebuvo kur trauktis. Mano kolega 
istorikas A.Anušauskas neseniai 
prakalbo apie sąrašus žmonių, 
kuriuos planuota represuoti. Jei 
nebūtume pasiekę laisvės, neabe-
joju, kad aš irgi tame sąraše bū-
čiau atsidūręs. Taigi reikėjo eiti 
iki galo – iki pat Kovo 11-osios. 

Kodėl pasirinkote liberalus ir 
likote jiems ištikimas? 

Iki 1993 m. nepriklausiau jo-
kiai partijai, nors kvietė dauge-
lis. Liberalai tada buvo nedidelė 
jėga, bet jų veikla man atrodė pri-
imtina. Dėl to dabar jaunuoliams 
sakau: neišsigąskite veną dieną 
esą socialistai, o kitą – konser-
vatoriai. Brendimo laikotarpiu 
tokie prieštaravimai natūralūs. 
Kai apsisprendžiau rinktis libera-
lus, buvau jau daugiau kaip 30-
ies. Nė karto savo pasirinkimu 
nesuabejojau, nes tai yra progre-
syvių, šiuolaikiškų, vakarietiškų 
vertybių žmonių jėga, kuri savo 
darbais daro teigiamus pokyčius 
Lietuvos miestuose ir miesteliuo-
se. 

Kaip vertinate savo politinę 
karjerą?  

Manau, kad ji yra sėkminga. 
Jeigu būčiau labiau veržęsis ir 
stumdęsis alkūnėmis, gal būčiau 
pasiekęs ir dar daugiau, tačiau 
aš to niekada nedariau. Prieš tris 
dešimtmečius, kai atėjau į Sąjū-
dį, nemaniau, kad tiek daug pa-
sieksiu. Man labai svarbu, kad 
joks sveiko proto žmogus negali 
pasakyti, kad kažką blogo pa-
dariau, esu vagis, korumpuotas. 
Įdomiausia buvo dirbant Klaipė-
dos meru. Čia buvo daugiausiai 
žemiškų dalykų, kai labai greitai 
matydavai darbo rezultatus, kaip 
realizuojamos idėjos. Tas pats 
buvo ir Klaipėdos jūrų uoste, 
kuris nepaisant krizės mano va-
dovavimo metu labai sėkmingai 
veikė, gerino krovos rezultatus. 
Įstatymų leidyba yra visai kitas 
dalykas. Jis prasmingas, tačiau 
čia rezultatai priėmus vieną ar 
kitą įstatymą ne taip greitai ma-
tomi.   

Kodėl tada Klaipėdos mero 
pareigas netikėtai iškeitėte į 
ūkio ministro postą?  

Aš vadovauti ministerijai tikrai 
nesiveržiau. Prezidentas Valdas 
Adamkus kelis kartus prašė, todėl 
negalėjau jam atsakyti. Darbas 
Ūkio ministerijoje buvo tikrai re-

zultatyvus. Per trumpą laiką pa-
darėme labai daug. Vienas iš įsi-
mintiniausių pasiekimų – pavyko 
išsaugoti „Mažeikių naftą“, kad 
ji nepatektų į Kremliaus kontro-
liuojamo „Lukoilo“ rankas. 

Kokias turite ateities ambici-
jas? 

Karjerą pradėjau kaip Nepri-
klausomybės Akto signataras, 
vėliau užėmiau mero, Seimo na-
rio, ministro, premjero, europar-
lamentaro pareigas. Džiaugiuosi, 
kad teko pereiti visas šias pakopas 
ir daug ką patirti savo kailiu. Nie-
kada nebuvau garsiai šaukiantis, 
skandalais balsus renkantis po-
litikas. Vargstančioms šeimoms 
ar vaikams padedu, visuomeninę 
veiklą vystau be garsių lozungų. 
Labai daug laiko skiriu šviečia-
majai veiklai. Norisi ugdyti kito-
kią visuomenę. Jau 14 metų vedu 
paskaitas, kurios yra prasmingas 
įrankis keičiant žmonių požiūrį 
į valstybę ir mus joje. Esu daug 
patyręs politikas. Man dar tik 56 
metai, nors dėl barzdos gal atro-
dau kiek vyresnis. Mano pagrin-
dinis tikslas – pasiekti kad mes 
visi kartu, padedant liberalams, 
sukurtume tokią Lietuvą, kurioje 
žmonėms norėtųsi gyventi, kad 
jie matytų šios valstybės perspek-
tyvą ir nenorėtų iš jos emigruoti. 

Kaip tai padaryti, jei valsty-
bėje vis ryškesnės skeptiškos 
piliečių nuotaikos?

 Bendras kontekstas tikrai nėra 
geras: daug nusivylusių, nelai-
mingų žmonių. Užsidarę savo 
miesteliuose jaučiamės, tarsi 
dangus griūtų. Visos valstybės 
turi problemų, tačiau natūralu, 
kad savos bėdos žmonėms yra 
svarbiausios. Teigiami pokyčiai 
Lietuvoje vyksta. Tik per lėtai, 
nes žmonių lūkesčiai yra gero-
kai didesni. Jei norime švieses-
nės ateities, kad valstybė turėtų 
aiškius tikslus ir ambicijas, ko 
dabar nėra, turime šalies vairą 
patikėti politikams, kurie yra 
drąsūs, kalba angliškai, mąsto 
vakarietiškai ir gyvena ateitimi. 
Kaip pavyzdį visada rodau Esti-
ją, kuri ilgus metus valdant libe-
ralams labai toli nubėgo į priekį. 
Noriu, kad ir Lietuvoje pokyčiai 
vyktų liberaliai, kad mūsų visų 
vaikai gyventų sveiko proto 
valstybėje. 

Politinė reklama bus apmokėta iš 
Liberalų sąjūdžio rinkimų kampanijos 
sąskaitos. Užsak. Nr. 1158

Į politiką taip pat pasukusio Eugenijaus sūnaus Simono šeima prieš pusantrų metų pradžiugino 
tėvus pirmuoju anūku Ugniumi. Prieš kelias savaites E.Gentvilas tapo seneliu antrą kartą.   

Didžiausias E.Gentvilo džiaugsmas – pirmieji anūkai. 
Asmeninio archyvo nuotr. 

Marius RAzAUSKAS 
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Pilietiškumo pagrindus 
suformavo tėvai 

Anykštėnai mato ne tik aktyviai 
pastaruosius šešerius metus politiko-
je dalyvaujantį, savo verslą plėtojantį 
L. Pakeltį, bet ir puikiai prisimena 
ir geru žodžiu mini jau Amžinybėn 
iškeliavusius jo tėvus – Kęstutį bei 
Danutę Pakelčius. „Man labai patin-
ka posakis – visi mes vaikštom tais 
pačiais gyvenimo takais, bet ne visi 
paliekam vienodas pėdas... Ši mintis 
labai puikiai apibūdina ir mano tėvų 
gyvenimą. Po tėčio mirties praėjus 12 
metų, po mamos -7-eriems, žmonės 
jų nepamiršo ir šviesiai apie juos at-
siliepia. Man tai ypač malonu girdėti, 
juk tai reiškia, kad jie šioje žemėje 
paliko įsimintiną pėdsaką. Aš taip pat 
siekiu nugyventi tokį gyvenimą“, – 
apie tėvus pasakoja politikas. Pasak 
jo, pagrindines gyvenimo pamokas, 
moralines vertybes, patriotiškumo 
jausmą jam ir trejais metais jaunes-
niam broliui Kiprui įdiegė tėvai.

„Puikiai prisimenu save aštuonio-
likmetį, einantį pirmą kartą balsuoti, 
– ėjau tikrai kaip į šventę. Mūsų šei-
moje niekada nebuvo keliamas klau-
simas, ar reikia dalyvauti rinkimuose, 
ar nereikia – užaugom su nuostata, 
kad tai yra kiekvieno Lietuvos pilie-
čio pareiga. Nors aktyviai politikoje 
dalyvauju apie šešerius metus, tačiau 
ši sritis man visada buvo įdomi – mo-
kykloje itin patiko istorijos, politolo-
gijos pamokos, skaičiau straipsnius 
spaudoje, sekiau politinį gyvenimą. 
Visada buvau aktyvus, smalsus, nuo-
lat naujų veiklų ieškantis žmogus, 
tad, matyt, nieko keisto, kad būnant 
moksleiviu teko užimti ir Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos prezidento par-
eigas“, – apie kryptingą domėjimąsi, 
kelią į politiką kalba kandidatas į Sei-
mo narius.

Lukas Pakeltis: „Politikos dinozaurai 
turi nulipti nuo arenos“
„Lietuva keičiasi. Turi pasikeisti ir Seimas. Per 26 nepriklauso-

mybės metus Lietuvoje užaugo nauja karta, turinti visai kitokias 
vertybes, motyvaciją, išsilavinimą ir požiūrį, tad pats laikas leisti 
jaunajai kartai pradėti dirbti valstybės labui“, – sako vienmanda-
tėje Anykščių-Panevėžio apygardoje į Seimą kandidatuojantis 31-
erių Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narys, dviejų kaden-
cijų Anykščių rajono tarybos narys, verslininkas Lukas Pakeltis. 

Paklaustas, kokį politiką laikytų 
savo autoritetu, L. Pakeltis sako, jog 
žavisi buvusiu šalies prezidentu Val-
du Adamkumi: „Vakarietiškas išsila-
vinimas, politinio etiketo išmanymas, 
bendra kultūra – man šis žmogus 
visada imponavo. Užsispyrimo tam 
tikrose situacijose, tvirtumo galima 
pasimokyti ir iš dabartinės preziden-
tės Dalios Grybauskaitės. Esu įsitiki-
nęs, kad viena iš labiausiai politikui 
netinkančių savybių – kietakaktišku-
mas, nes dirbdamas komandoje turi 
būti lankstus, aišku, kartu išlaikyda-
mas savo principus ir moralines ver-
tybes.“

Mokėjimas dirbti komandoje 
– svarbi politikui savybė

L. Pakelčiui anksti teko stoti prie 
tėčio įkurtos ir šiuo metu jo vado-
vaujamos „ESSPO“ įmonės vairo. 
„Nebuvo lengva, daug padėjo tėčio 
partneris, jo draugai, buvo metas, kai 
verslas ne itin sekėsi, bet visada turė-
jau planą keleriems metams į priekį. 
Kol kas man vienintelis gyvenime 
nesisekantis dalykas – loterijos, jau 
pasimokiau – laimingą bilietą kažin 
ar kada ištrauksiu, tad pasikliauti ga-
liu tik savimi ir darbu, sunkiu darbu... 
Tai, kad turėjau planą, manau, pasi-
teisino – rezultatais esu patenkintas. 
Kelias iki jų nebuvo lengvas, gal la-
biau panašus į „Biržinkos“ vingius, 
tačiau kito recepto aš nežinau... Tad 
siekdamas ir Seimo nario posto turiu 
vienintelį receptą – dirbti“, – sako L. 
Pakeltis.

Paklaustas, kam sėkmingai dir-
bančiam verslininkui – L. Pakeltis 
yra UAB „ESSPO“ direktorius, kelių 
verslo įmonių bendraturtis – kandida-
tuoti į Seimą, L. Pakeltis teigia: „Ti-
krai ne dėl pinigų ir sotesnio kąsnio. 
Privačioje veikloje, tikiu, sugebėčiau 

užsidirbti daugiau, nei dirbdamas Sei-
me, bet man jau nusibodo šnekėjimas 
vietoje veikimo, sustabarėjusi mūsų 
valstybės politika, daugelio Seimo 
narių trumparegiškumas, įsigalėjęs 
švogerizmas. Esu jauniausias kan-
didatas šiuose rinkimuose. Baigiau 
mokslus šiuolaikiškuose universite-
tuose – ekonomikos bakalaurą įgijau 
ISM vadybos ir ekonomikos universi-
tete, Baltijos vadybos instituto (BMI) 
Tarptautinėje verslo magistrantūroje 
vadovams įgijau magistro laipsnį – į 
šį universitetą nelengva patekti, reikia 
turėti bent 5-erių metų vadovavimo 
patirtį, o studijų programą sudaro ir 
diplomą išduoda keturi Europos va-
dybos universitetai. Beje, abejas stu-
dijas baigiau anglų kalba. Manau, jau 
vien išsilavinimas yra mano pranašu-
mas – mokslai šiuose universitetuose 
suteikė ne tik žinių, bet išmokė kaupti 
ir sisteminti informaciją, ją analizuo-
ti, greitai priimti sprendimus, planuoti 
laiką – tai praverčia ne tik versle, bet 
ir politikoje – kol kas savivaldos ly-
gmeniu, bet tikiu, greitai tapus ir Sei-
mo nariu“.

Per 2015 m. vykusius tiesioginius 
merų rinkimus L. Pakeltis nekandi-
datavo, bet rėmė ir agitavo už nepar-
tinį dabartinį Anykščių merą Kęstutį 
Tubį. Į klausimą, kodėl pats nesiekė 
šio posto, L. Pakeltis teigia: „Atsisa-
kydamas eiti į rinkimus ir užleisda-
mas vietą kitam žmogui, manau, jog 
parodžiau, kad esu komandos žmo-
gus. Parodžiau, kad pirmiausia žiūrė-
jau ne savo interesų, o rajono žmonių. 
Anykščiams verkiant reikėjo permai-
nų, pokyčių, tvirtos, griežtos rankos, 
dabartinis meras, manau, tikrai gerai 
su šiomis užduotimis susidorojo. Ta-
čiau jausdamas tokį žmonių pasitikė-
jimą manimi, kuomet reitingavimo 
metu artimiausią konkurentą aplen-
kiau kone dvigubai, negalėjau sėdėti 
rankų sudėjęs – jeigu žmonės mani-
mi tiki, vadinasi, turiu eiti ir dirbti. O 
dirbti pažadu 24 valandas per parą 7 
dienas per savaitę“.

Pasak L. Pakelčio, Anykščiuose 
savivaldos lygmeniu valdantieji jau 
yra padarę visą eilę darbų, o trys iš jų 
prisideda sprendžiant esminę nedarbo 
problemą - Anykščių r. smulkaus ir 
vidutinio verslo programai skyrė tris 
kartus didesnį finansavimą, tad visi 
tie, kas nori pradėti savo mažus vers-
lus, kas turi idėjų, gali kreiptis ir gauti 
savivaldybės pagalbą. Antra – patvir-
tinta unikali infrastruktūros gerinimo 
programą toms įmonėms, kurios jau 
dabar sukuria ar planuoja sukurti nau-
jas darbo vietas. Trečia – mokestinės 
lengvatos toms įmonėms, kurios įsi-
pareigoja sukurti naujas darbo vietas. 

L. Pakeltis teigia, kad per ateinan-
čius metus Anykščiuose turėtų būti 
sukurta apie 200 naujų darbo vietų.  

Sprendžiant problemas, 
svarbu turėti planą

„Aukščiau išvardinti darbai – tai be-
veik viskas, ką gali savivaldybė, toliau 
jos galios baigiasi ir turim pereiti prie 
bendros valstybinės politikos. Dabar 
anykštėnai turi unikalią galimybę turė-
ti vienoje komandoje dirbantį ir merą, 
ir Seimo narį“, – teigia politikas. 

Paklaustas, kokia, jo nuomone, 
šiuo metu Lietuvoje opiausia pro-
blema, L. Pakeltis sako: „Manau, 
kad baigtinio problemų sąrašo nėra. 
Jų labai daug, jas visas reikia spręs-
ti, tačiau negalima blaškytis. Reikia 
konkretaus plano, darbotvarkės, kad 

žingsnis po žingsnio jos būtų spren-
džiamos. Vis dėlto, manau, pirmiau-
siai reikia peržiūrėti investicinę poli-
tiką. Galbūt mažesniais mokesčiais 
apmokestinti pradedančius verslą, gal 
iš viso neapmokestinti pelno mokes-
čiu pradedančių veiklą įmonių, kol 
jos nepasiekia tam tikrų rezultatų. 
Svarstyčiau galimybę pelno mokes-
čiu neapmokestinti reinvestuojamo 
pelno, tada galbūt įmonė, kuri tiesiog 
sumoka tą mokestį, jį skirtų naujoms 
investicijoms ir dar daugiau naujų 
darbo vietų sukūrimui. Svarbu ska-
tinti kurtis įmones regionuose, nes ki-
taip Lietuva taps trijų didžiųjų miestų 
valstybe, o visa kita teritorija liks kaip 
satelitiniai kaimai, kur jauni žmonės 
atvažiuos tik aplankyti tėvų, na, gal 
dar kažkurį laiką pailsėti. 

Savo pavyzdžiu aš jau įrodžiau, 
kad įmonės sėkmingai gali dirb-
ti ir provincijoje. Aš nenoriu, kad 
Anykščiai sustabarėtų, noriu, kad čia 
atvyktų jaunos šeimos ir kurtų savo 
gyvenimus, augintų vaikus, pagaliau 
turėtų gerus darbus ir galimybes užsi-
dirbti... Turim pripažinti, kad negana 
patenkinti tik minimalius išgyvenimo 
poreikius, kad žmogus jaustųsi lai-
mingas, jis turi turėti galimybę plėsti 
savo akiratį, dalyvauti kultūriniuose 
renginiuose, keliauti... Sumažinus ne-
darbą, sprendžiasi ir kitos problemos 
– socialinių šeimų problemos, alko-
holizmas, išmokų ir pašalpų klausi-
mai ir t.t.“

Beveik kiekvienas į rinkimus ei-
nantis kandidatas žada, kad juos 
išrinkus į valdžią iš karto pakils at-
lyginimai, pensininkai gaus didesnes 
pensijas. L. Pakeltis sako: „Jeigu 
žmonės mano, kad išrinkus mane į 
Seimą jau kitais metais atlyginimai ir 
pensijos išaugs dvigubai, tada atvirai 
sakau – nebalsuokit už mane, nes to 
tikrai nebus. Aišku, galiu tai paža-
dėti, bet po ketverių metų Seime aš 
noriu drąsiai žmonėms žiūrėti į akis, 
o ne ieškoti kaltų, kad neišpildžiau 
savo rinkiminių pažadų. Man nema-
lonu girdėti, kai politikai teisinasi, 
jog jiems įgyvendinti pažadus trukdė 
aplinka, aplinkybės ir t.t. Kai žinai, ko 
eini į Seimą, kai matai problemas ir 
turi planą, kaip galima jas išspręsti, 
tada niekas netrukdo. Aišku, klaidų 
padarom kiekvienas, ir aš nesu idea-
lus ir toks niekada nebūsiu, bet kan-
didatuoti į Seimą neatlikus namų dar-
bų, man atrodo negarbinga“, – sako 
politikas. 

Žino, ką reiškia nepriteklius 

Vis dėlto, paklaustas, ar jis įsivaiz-
duoja, kaip žmogus gali išgyventi 
gaudamas minimalų atlyginimą, L. 
Pakeltis teigia: „Tai tragiškai sudė-
tinga. Gal galima tik išgyventi, o ne 
gyventi... Bet aš žinau, ką reiškia gy-
venti už 7 eurus per savaitę... Kad už-
sidirbčiau studijoms, teko išvažiuoti 
dirbti į užsienį – dirbau daug, sunkiai, 
bet žinojau, dėl ko tai darau. Kai esi 
blogoj situacijoj, nieko nedarymas tik 
pablogina pačią situaciją. Jeigu man 
šiandien nesiseka, aš iš karto galvoju, 
ką galima padaryti, kad pasisektų ry-
toj. O kas mūsų nenužudo, tas padaro 
stipresniais. Tokia mano pozicija.

Grįžtant prie atlyginimų temos: 
atlyginimą didina arba mažina mo-
kestinė aplinka. Šiai dienai darbo 
apmokestinimas, darbo jėgos apmo-
kestinimas nėra aiškus, ir ne visais 
atvejais jis yra teisingas. Kai mes bea-
todairiškai keliame minimalią algą, tai 

praktiškai suvienodinam kvalifikuotą 
darbo jėgą ir nekvalifikuotą. Skirtumo 
praktiškai nebelieka. Tam yra alterna-
tyva - liberalai siūlo sulygint minimalią 
mėnesinę algą su neapmokestinamųjų 
pajamų dydžiu. Tai tikrai pakeistų dar-
bo apmokėjimo situaciją“.

Politikos dinozaurams 
siūlo viską pradėti nuo nulio

Jaunosios kartos politikas L. Pakel-
tis teigia: „Mus dabartiniai politikai, 
dabartinė karta, nuvylė - sprendimų 
nepriėmimas, tam tikra impotencija. 
Kai kalba, kad jaunimas turi ateiti, tai 
ne bet koks jaunimas, o motyvuotas ir, 
jeigu mes tokio jaunimo neleidžiam, 
tai kas tada tą mūsų politiką turi for-
muoti? Per 26 nepriklausomybės me-
tus išaugo nauja karta, tad ji jau ir turi 
pasirodyti arenoje, o pas mus vis dar 
tie patys politikos dinozaurai. 

Pasižiūrėkim, kiek realiai veidų pa-
sikeitė politikoje tiek savivaldos ly-
gmeniu, tiek valstybės. Yra žmonių, 
kurie savivaldoj sėdi virš 20 metų ir 
nieko kito jau nebesugeba dirbt. Tai 
aš siūlyčiau netgi išeiti į paprastą 
darbo rinką, atsistoti į Darbo biržą ir 
pradėti viską nuo nulio. Tada gal jie 
supras, kaip eiliniam žmogui yra su-
dėtinga...“

Paklaustas, kaip pats vertina 
Anykščiams atstovavusių arba dabar 
atstovaujančių Seimo narių darbus, 
L. Pakeltis stengiasi būti politiškai 
korektiškas: „Kaip savivaldybės 
lygmens politikas, antrą kadenciją 
esantis rajono Taryboje, trejus metus 
Seimo narių Anykščiuose nemačiau, 
tai šiek tiek liūdina. Teisybės dėlei 
reikia pasakyti, kad mūsų rajone iš-
rinktas Ričardas Sargūnas tam tikrų 
darbų padarė... Bet iš kitos pusės 
reikia pripažinti ir tą faktą, jeigu di-
džiausiais pasiekimas yra geras posė-
džių lankomumas ir padėti parašai po 
įstatymų projektais, ar tai yra faktai, 
dėl ko verta girtis?“

Anykštėnus kviečia 
ateiti į rinkimus

L. Pakeltis sako, jog prieš konku-
rentus jaučiasi stiprus ir dėl to, jog yra 
„grynakraujis“ anykštėnas: „Esu čia 
gimęs, augęs, grįžęs dirbti ir čia toliau 
kuriantis savo gyvenimą. Tad Pakeltis 
nedings nei prieš rinkimus, nei po rin-
kimų – jis buvo ir bus. Aš nemanau, 
kad Anykščiai ir aš esam kažkaip iš-
skiriami. Tų galimybių išsikraustyti iš 
Anykščių visada buvo. O yra tam tikri 
konkurentai, kurie šiandien atvažia-
vo, pasirodė, sudalyvavo renginyje, 
o pasižiūrėsim kokį gruodžio mėnesį, 
kiek jų matysim Anykščiuose? Man 
tikrai būtų sudėtinga kandidatuot kur 
nors Ukmergėje ar Jonavoje, kaip aš 
galėčiau įtikinti vietinius žmones už 
mane balsuoti, kaip žadėčiau jiems 
išspręsti jų problemas, jeigu nežino-
čiau tos vietos problemų? Politikas 
pirmiausiai turi būti sąžiningas prieš 
save ir prieš kitus. Tad manau, jog 
vienmandatėse apygardose žmonės 
turėtų balsuoti už saviškius“.

„Aš esu jaunas, išsilavinęs, darbš-
tus žmogus. Į rinkimus einu su aiškia 
darbotvarke, nežadu rožinio gyve-
nimo po metų ar dvejų, tačiau tikiu, 
kad mano tvirtos nuostatos, patirtis, 
turimos vertybės, eilinių žmonių gy-
venimo supratimas leis sėkmingai jų 
interesams atstovauti Seime. Aš galiu 
parodyti, koks turėtų būti tikras naujos 
kartos politikas. Tačiau svarbiausia, 
kokį kandidatą žmonės bepasirinktų, 
kviečiu ateiti į rinkimus ir parodyti, 
kad jums ne tas pats, kas šalį valdys 
ateinančius ketverius metus“, – kalba 
kandidatas į Seimo narius.

Politinė reklama, bus apmokėta iš vien-
mantatės Anykščių - Panevėžio apygar-
dos Nr. 49 kandidato Luko Pakelčio rinki-
minės sąskaitos. Užsak.Nr.1165

Vienmandatėje Anykščių-Panevėžio apygardoje į Seimą kandi-
datuojantis Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narys Lukas 
Pakeltis sako, kad Lietuva pribrendo permainoms visose srityse, o 
geriausiai jas įgyvendinti gali jauni, išsilavinę, veržlūs politikai. 
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sekmadienis 2016 09 25

 
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 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
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. Daug vargo dėl 
pinigų. N-7.  
22.40 Naujoji lietuvių dokumenti-
ka. Pasitikiu tavimi.  
23.55 Pasaulio dokumentika.  
1.45 Puaro. N-7.  
3.30 Istorijos detektyvai.  
4.15 Tikri vyrai.  
5.05 Savaitė.

 
6.30 “Ponas Bynas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 

8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Kūlverstukas. 
9.55 KINO PUSRYČIAI Šnipų 
vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga.  
11.40 Laukiniai laukiniai vakarai. 
N-7.  
13.45 Pričiupom!. 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. Iššūkių šou.  
21.45 Džekas Ryčeris. N14.  
0.25 Laukiniai laukiniai vakarai. 
N-7. 

 
6.00 Magiška vidurinė mokykla. 
Sosto šventė.  
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 Visa tiesa apie ryklį.  
12.45 Šuo, kuris išgelbėjo 
vasarą.  
14.35 Penelopė. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.00 Auklė nakčiai. N-14.  
23.45 Tylus liudininkas. N-14.  
1.30 Marta Marsė Mei Marlena. 
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. 
Laukinių gyvūnų pasaulis”.  
13.00 Už vaikystę (k).  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.05 “44-as skyrius”. N-7.  
19.05 Aš - šnipas. N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
23.00 Viliojimo menas. N14.  
0.45 Kruvinoji Valentino naktis. 
S.  
2.25 Aš - šnipas. N-7.  
3.55 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”.

  
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Sodininkų pasaulis”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Svajonių sodai”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Viengungis”.  
17.00 Nemarus kinas. Džekas 
Kaktusas. N-7.  
19.00 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir jūra. N-7.  

22.50 Sukeisti žudikai. N14.  
0.30 “Karalienė Izabelė”. N14.  
1.50 Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir angelas. 
N-7.  
3.25 “Kas namie šeimininkas?”.  
4.10 “Griežčiausi tėvai”.  
4.55 “Viengungis”.  
5.40 “Gyvybės šaltinis - vanduo”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klauskite daktaro.  
6.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.50 “Saulės vaikai” švenčia 
15-ąjį gimtadienį. 2014 m. 
9.20 “Saulės giesmė”.  
10.25 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
10.45 IQ presingas.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus. 
Edmundas Seilius.  
12.15 Šventadienio mintys. 
12.40 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.10 Istorijos detektyvai.  
13.55 Lietuvos futbolo taurės 
finalinės rungtynės.  
16.00 Karinės paslaptys.  
16.45 Premjera. Krymas - griež-
tojo režimo kurortas. 
17.45 Žinios.  
18.00 UB Lama.  
19.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.00 Mūsų dienos - kaip šven-
tė. Estrados muzikos vakaras. 
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
1.20 LRT OPUS ORE.  
2.40 UB Lama.  

3.35 Tūkstantis, tūkstantis, tūks-
tantis mylių.  
4.20 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.30 Panorama.

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Brydės (k).  
11.00 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. Savaitė.  
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 Aukščiausia pavara. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 

keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Pasvalio “Pieno 
žvaigždės” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”. Tiesioginė transliacija.  
19.00 Rožinė pantera 2.  N-7.  
20.50 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai. N-14.  
1.50 Aukščiausia pavara.

 
7.20 “Žemynų raida. Australija”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.50 Gamtos pasaulis.  
13.10 Miestai ir žmonės.  
13.15 Seimo rinkimai 2016.  
14.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais”. 
16.00 Žinios.  
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
19.00 Kartų kovos.  
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. Australija”. 
N-7 . 
4.40 “24/7”.  
5.25 “Sparnuočių gyvenimas.

 
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 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 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 tvirto-
vė. N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
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”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.30 “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 
“Svetimas”. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.55 “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 Neliečiamieji. N-7.  
12.25 Paskutinis iš Magikianų. 
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.  
0.35 Elementaru. N-7.  
1.30 Dauntono abatija. N-7.  
2.50 Ekstrasensai tiria. 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 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 “PREMJERA Vladimiras 
Vysockis. „Ačiū, kad gyvas””. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas. N-7.  
23.45 Viliojimo menas. N14.  
1.25 Muchtaro sugrįžimas,
2.15 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Sostinės keksiukai”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
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 XIV. 
Mirtis šalikelėj. N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.45 “Mentalistas”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.  
8.15 Rusų gatvė.  
8.45 Didžioji Lietuva.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. Virbalis. 
1 d.  
13.00 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 Vidurnaktis Paryžiuje. 
N-14.  
0.00 ARTi. Piešinys.  
0.30 Pamėgtos dainos.  
0.55 Laba diena, Lietuva.  
2.55 Tikri vyrai.  

 
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 „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.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
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 kriminalistai. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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 Nakvynės namai 2.  S.  
0.55 Moderni šeima.  N-7.  
1.45 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
2.45 Aukščiausia pavara. Top 
41.  

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
9.25 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Atšilimas”. N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
12.25”Miestelio patruliai”. N-7.  
13.30 „Slaptieji agentai”. N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai 
17.00 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.  
23.30 Mafijos kronikos. N-14.  
0.30 “Delta” N-7.  
1.35 Reporteris.  
02.35 „Slaptieji agentai”. 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 de-
batai.  
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-14.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
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”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.30 “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 
“Greičio gatvės. Be taisyklių”. 
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 Paskutinis iš Magikianų. 
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 Brangusis Džonai. N-7.  
0.40 Elementaru. N-7.  
1.35 Dauntono abatija. N-7.  
2.30 Ekstrasensai tiria. 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 - 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 
gatvės”. 
19.30 “PREMJERA Vladimiras 
Vysockis. „Ačiū, kad gyvas””. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Alaus šventė. N14.  
23.50 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas. N-7.  
1.50 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7.  
2.40 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  

9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.00 “Mentalistas”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. 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 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 Bėdų turgus.  
19.30 Krymas - griežtojo reži-
mo kurortas (kart.). 
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Daug vargo dėl pinigų. 
N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Neapolietiškos dainos.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

 
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).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Rezidentai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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 Fizrukas. N-7.   
22.00 Užsienietis. N-14.  
0.10 Moderni šeima. N-7.  
1.05 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
2.05 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
 

 
06.25 „Jaunikliai”.  
07.10 Nuoga tiesa. N-7. 
09.10 „Miškinis”. N-7. 
10.15 „Atšilimas”. N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 „Slaptieji agentai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
17.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Žirmūnų apygarda”.  
18.55 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Premjera. „Atsargos 
pulkininkas tiria. Savo mirties 
data”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.30 „24/7”.  
00.30 „Delta”. N-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 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 de-
batai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Italų kino magija. 
Premjera. Idealus miestas. N-14.   
0.40 Klausimėlis.lt.
1.10 Komisaras Reksas.
 2.10 Klauskite daktaro.  
 

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
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”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.30 “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 “Pabėgimas”. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “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 Paskutinis iš Magikianų. 
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 13. N-14.  
0.20 Elementaru. N-7.  
1.20 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 “PREMJERA Vladimiras 
Vysockis. „Ačiū, kad gyvas””. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 Gyvenimo vingiai. N-7.  
23.50 Alaus šventė. N14.  
1.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
2.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Svajonių sodai”. 
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  

10.35 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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 XIV. 
Praeities mirčių aidas. N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “Mentalistas”. N-7.  
2.45 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

 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.  
13.00 Napoleonas Kitkauskas. 
Kertiniai akmenys.  
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. Elegija. N-14.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės (k). N-7.  
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 Ekstremali žvejyba.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Moderni šeima. 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 Fizrukas. N-7.   
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Club Atlético de 
Madrid” - “FC Bayern München”.  
23.40 Moderni šeima. N-7.  
0.40 112. Ekstremali pagal-
ba. N-7.  
1.40 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  

 
06.25 „Jaunikliai”.  
07.10 Auksinė daina.  
09.10 „Miškinis”. N-7. 
10.15 „Atsargos pulkininkas tiria. 
Savo mirties data”. N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 „Slaptieji agentai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
17.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Fabijoniškių apygarda”.  
18.55 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Premjera. „Atsargos 
pulkininkas tiria. Savo mirties 
data”. N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.30 Patriotai. N-7. 
00.30 „Delta”. N-7. 
01.35 Reporteris.  
02.35 „Slaptieji agentai”. 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 doku-
mentika. 
23.10 Amerikos gangsteris. 
N-14.  
1.45 Klausimėlis.lt.
2.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
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”. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.30 “Turtuolė vargšė”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Tikras teisingumas 2. Kruvini 
pinigai”. 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 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Šalutinis efektas. N-14.  
0.35 Elementaru. N-7.  
1.35 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 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 “PREMJERA Vladimiras 
Vysockis. „Ačiū, kad gyvas””. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Taikdarys. N14.  
23.40 Gyvenimo vingiai. N-7.  
1.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
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 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7. 
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  

13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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. 
N-7.  
23.15 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  
2.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

 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.  
13.00 Teatras.  
13.45 ...formatas. Poetas Gytis 
Norvilas.  
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.
19.05 Legendos.  
19.45 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. Idealus 
miestas. N-14.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

 
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 Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės. N-7.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys..  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.00 6 kadrai.
12.30 Moderni šeima. 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 Fizrukas. N-7.   
22.00 Batsiuvys. N-7.  
0.00 Moderni šeima. N-7.  
0.55 112. Ekstremali pagal-
ba. N-7.  
1.55 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  

 
06.25 „Jaunikliai”.  
07.10 Patriotai. N-7. 
08.10 „Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai”.  
09.10 „Miškinis”. N-7. 
10.15 „Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 „Miestelio patruliai”. 
N-7. 
13.30 „Slaptieji agentai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
17.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Šeškinės apygarda”.  
18.55 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. „Atsargos 
pulkininkas tiria. Savo mirties 
data”. N-7. 
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.30 Nuoga tiesa. N-7. 
01.35 Reporteris.  
02.35 „Slaptieji agentai”. N-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.  
11.05 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 Uždaras ratas. N-14.  
0.25 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
 

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
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”. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.30 “Turtuolė vargšė”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.00 “Šoklys”. N-7.  
23.50 “Namas girios glūdumoj”. 
S.  
1.40 “Pabėgimas”. N14.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Paskutinis iš Magikianų. 
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 La troškinys. N-7.  
21.50 Bėgantis labirintu. N-14.  
0.00 Dingusios. N-14.  
1.45 Išgelbėti poną. N-7.  

 

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 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 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
20.30 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.30 Greitojo reagavimo bū-
rys. N-7.  
23.55 Taikdarys. N14.  
1.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
 

 
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 “Anjezė, Elizos dukra”. 
N-7. 
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  

13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
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 Meilė 
ir kiti narkotikai. N14.  
1.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
2.20 “Mentalistas”. N-7.  
3.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 ...formatas. Poetas Gytis 
Norvilas.  
7.00 Gustavo enciklopedija.  
7.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
8.20 Šokių akademija.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Koncertas “Aukštumos, 
lygumos, žemumos”.  
13.15 Senjorai, sukruskim.  
13.40 VU studentų roko opera. 
Naktis, kai sustojo malūnas.  
14.55 Atspindžiai.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  

16.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
17.00 Bodo. N-7.  
18.00 Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apdovanojimai 2016.  
20.00 Kelias į namus.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Amerikos gangsteris. 
N-14.  
1.00 ...formatas. Poetas Gytis 
Norvilas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  

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

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 6 kadrai.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.00 6 kadrai.

12.30 Moderni šeima. 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 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Brangenybių medžiotojai. 
N-7. 
0.55 Batsiuvys. N-7.  

 
06.25 „Jaunikliai”.  
07.10 Šiandien kimba.  
08.10 „Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės”.  
09.10 „Miškinis”. N-7. 
10.15 „Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.15 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7. 
12.25 „Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 „Slaptieji agentai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
17.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Nemenčinės apygarda”.  
19.15 „Gyvenimas be ribų”.  
21.00 Auksinė daina.  
23.00 Reporteris.  
23.30 „Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
01.40 „Pragaro padaužos”. S. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
7.25 Premjera. Lesė. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.40 Tatonka ir mažieji draugai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
13.50 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Mėnesienos 
magija. N-7.  
0.40 Pasaulio dokumentika.  
2.30 Šerloko Holmso sugrįži-
mas. N-7.  
4.15 Klausimėlis.lt.  
4.30 Bėdų turgus.  
5.15 Stilius.  

 
6.30 “Ponas Bynas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  

9.30 Skrybėliuotė. 
9.55 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklų šalis. 
11.45 Nepaprasta komanda. 
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.40 Lietuvos kaimo spindulys 
2016.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA “Mėnulio užkariau-
tojai”. 
21.20 PREMJERA “Bukas ir 
bukesnis 2”. N14.  
23.35 PREMJERA “Vaiduoklių 
namas”. N14.  
1.20 “Šoklys”. N-7. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Džiunglių karalius. N-7.  
12.50 101 dalmatinas. N-7.  
14.50 Keistas penktadienis. 
N-7.  
16.50 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Auksiniai svogūnai 2016. 
N-7.  
22.00 Apsimeskime farais. 
N-14.  
0.10 Keršto aitvaras. S.  
1.55 Šalutinis efektas. N-14. 

 
6.05 Pričiupom! (k). N-7.  

6.30 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Nepaprastai mieli!”.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas. Trakai. 2016 m.  
12.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “PREMJERA Šuo”. 
19.00 “Pavariau”. N-7.  
19.30 PREMJERA Muzikinė 
kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
Prezidento patikėtinis. N-7.  
23.55 AŠTRUS KINAS 
Urvarausiai. S.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.10 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.00 Muzikinė kaukė (k). 

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės 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”.  
19.15 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Borovskis ir Kylio dangus. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.30 Meilė ir kiti narkotikai. N14.  
2.30 “Nusikaltimas”. N14.  
4.25 “Kas namie šeimininkas?”  
5.10 “Griežčiausi tėvai”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 VU studentų roko opera. 
Naktis, kai sustojo malūnas. 
2014 m.  
7.15 Rusų gatvė.  
7.45 Didžioji Lietuva.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
11.15 LRT Kultūros akademija.  
12.05 Linija, spalva, forma.  
12.50 Herman Melville. 
Raštininkas Bartlbis.  
15.00 ARTi. Piešinys.  
15.30 Euromaxx.  
16.00 Tikri vyrai.  
16.45 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
17.45 Žinios.  
18.00 Didysis muzikų paradas 
2016.  
21.00 ARTS21.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
23.30 Uždaras ratas. N-14.  
1.05 Apokalipsė. Antrasis pa-

saulinis karas. N-7.  
2.00 Kultmisijos.  
2.45 Rusų gatvė.  
3.15 Didžioji Lietuva. 
3.45 ARTi. Piešinys.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
15.25 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Skaitmeninė detoksikacija. 
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).  

 
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 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  

16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kėdainių “Nevėžis” - 
Klaipėdos “Neptūnas”.  
19.00 Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas. N-7.  
21.35 TV3 žinios.   
22.30 Pavojingasis Bankokas. 
N-14.  
0.30 Brangenybių medžiotojai. 
N-7. 

 
06.00 „Jaunikliai”.  
07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Dykumos”.  
08.30 Kartų kovos.  
09.30 Auginantiems savo 
kraštą.  
10.05 „Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai”.  
11.15 „Vincentas”. N-7. 
13.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Karoliniškių apygarda”.  
14.55 „Sparnuočių gyvenimas. 
Tėvystės rūpesčiai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 „Voras”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 „Gamtos magija”.  
18.55 „Dykumos”.  
20.00 Žinios.  
20.30 „Dykumos”.  
21.30 „24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 „Atšilimas”. N-7. 
01.20 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija. N-14. 
02.20 „Vincentas”. N-7. 
03.30 „24/7”.  
04.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus raides. Atsakymas — žodis iš li-
kusių neišbrauktų skaičių.

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel: (8-650) 16057.
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Taupo per viešuosius 
pirkimus

Ir Troškūnuose, ir Svėdasuose 
meras daug dėmesio skyrė staty-
bininkams, atlikusiems visuomeni-
nės paskirties objektų renovaciją. 
Susitikime su Troškūnų seniūnijos 
gyventojais meras K. Tubis dėstė, 
jog prieš jam ateinant į valdžią 
„statybinės organizacijos buvo 
užlipusios ant kupros“, o savival-
dybės administracijos darbuotojai 
nesirūpino statybininkų priežiūra. 

„Anykščių kultūros centro re-
novacija vyksta dešimti metai. 
Šiemet tris kartus užliejo sales. 
18 milijonų litų bendra sąmatinė 
rekonstrukcijos vertė, už tiek du 
naujus kultūros centro pastatus 
galima pastatyti. Buvusi rajono 
valdžia dvejus metus vykdė Kul-
tūros centro rekonstrukcijos dar-
bus be sutarčių. Be sutarčių mo-
kėjo milijonus“, – kalbėjo meras 
K. Tubis.        

„Labai daug klaidų buvo pada-
ryta. Ir tyčinių, ir netyčinių. Vai-
kų darželio „Žilvitis“ teritorijoje 
suformuoti privatūs sklypai“, – ir 
Troškūnuose, ir Svėdasuose pasa-
kojo meras. Pasak jo, vaikų dar-
želio teritorija suprojektuota ir 
aptverta 1982 metais, o 1998 me-
tais formuojant gyvenamųjų namų 
sklypus pusantro metro „įlįsta“ į 
vaikų darželio teritoriją. Dabar šią 
problemą reikia spręsti – darželio 
tvorą stovi ten, kur pastatyta 1982 
metais... „Turim taisyti situaciją ir 
leisti pinigus ten, kur nereikėtų“, 
– aiškino rajono vadovas.  

K. Tubis susitikimuose priminė, 
kad ankstesnė valdžia prekybos 
vietą prie Lajų tako išnuomojo už 
169 eurus trejiems metams, o jis 
sugebėjo identišką prekybos vietą 
per aukcioną išnuomoti kas mėne-
sį mokant 1010 eurų. 

Jis aiškino, kad medinės pilies 
pirmojo etapo projekto paskai-
čiuota vertė buvo 444 tūkst. eurų, 
o po konkurso šiuos darbus pa-
vyko nupirkti beveik trečdaliu 
pigiau – už 308 tūkst. eurų. „Sa-
vivaldybė iš pilies uždirbs pini-

Ir kaimiečiai nori gyventi patogiau...
Meras Kęstutis Tubis antradienio pavakarę susitiko su Troškūnų, o ketvirtadienį - su Svėdasų 

gyventojais. Meras pasakojo apie jau padarytus darbus bei konspektavosi išsakytus gyventojų pa-
geidavimus. Liberalų sąjūdžio rinkimuose remtą ir šios partijos kandidatų į Tarybą sąraše buvusį 
merą K. Tubį susitikimuose lydėjo Anykščių rajono tarybos narys liberalas, Tarybos pozicijos lyde-
ris, kandidatas į Seimą Anykščių – Panevėžio apygardoje Lukas Pakeltis.  

gus, bus įdarbinti žmonės. Trau-
kinukas, vežantis turistus iki Lajų 
tako, šiemet jau atsipirko ir jau 
uždirba pinigus.“ – džiaugėsi K. 
Tubis. Beje, ateinantį antradienį 
14 valandą bus pradedamos gręžti 
skylės medinės pilies poliams ir 
iškilmingai padėta pilies statybų 
pradžios kapsulė.

Meras susitikimuose kalbėjo, 
kad jam nepriimtina ankstes-
nės rajono valdžios sutartis su 
UAB„Autovelda“, kuri, inves-
tavusi pinigus į autobusų stoties 
rekonstrukciją, ja gali naudotis 
iki 2032 metų. „Tvarkos mažiau 
buvo. Arba jie galvojo kitaip. Gal 
kolūkietiškai...“, – Svėdasuose 
šyptelėjo meras. 

Jis aiškino, kad pakeitus kai 
kurių įstaigų vadovus, išaugo tų 
įstaigų pajamos. Kaip pavyzdį jis 
minėjo Anykščių turizmo infor-
macijos centrą, kur, mero teigimu, 
pasikeitus vadovams pajamos iš-
augo 75 procentais.

Ligoninės pastatai areštuoti

Abejuose renginiuose gyvento-
jai kėlė apleistų pastatų klausimą. 
„Vaiduoklių“ pilna visur – ir Troš-
kūnuose, ir Raguvėlėje, ir Surde-
gyje, ir Svėdasuose. Svėdasiškiai 
vieną iš apleistų namų vadina 
Australija. Šį kodinį pavadinimą 
pasirodo gerai žino ir meras.

Neprižiūrimi pastatai yra ap-
mokestinami didesniu nei įprastas 
nekilnojamojo turto mokesčiu, jų 
savininkams siuntinėjami grės-
mingi raštai. O L. Pakeltis aiški-
no, kad galvoti reikia prieš prade-
dant valdiško turto privatizaciją, 
jog pardavimo sutartyse turi būti 
„saugikliai“, kuriuose numatyta, 
jog jei verslininkai per tam tikrą 
laiką neinvestuoja į nupirktus pas-
tatus – jie grąžinami savivaldybės 
nuosavybėn. Pasak jo, Anykščių 
mieste yra du išskirtinai negatyvūs 
privatizacijos pavyzdžiai – buvu-
sios ligoninės pastatas ir buvusio 
knygyno pastatas. Beje, kalbėda-
mas apie buvusios ligoninės pas-
tatą meras K. Tubis atskleidė, kad 

jie labai ilgai gali stovėti nere-
montuojami. „Buvau pasikvietęs 
savininkus. Jie nupirko pastatus 
už 150 tūkst. eurų, dabar nori mi-
lijono./.../ Bet tai įmonei yra iš-
kelta kažkokia byla ir pastatai yra 
areštuoti“, – aiškino meras.     

Kliuvo Dainiui Žiogeliui

„Ką dėl kiaulių pjovimo padarė-
te, Pakelti?“,  – Troškūnuose griež-
tai klausė moteris. Ir L. Pakeltis, ir 
K. Tubis pirštais badė į Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovą Dainių Žiogelį. 
Meras net sakė, kad dėl ne laiku 
išpjautų kiaulių gyventojai gali 
kreiptis į teismą. Prie kiaulių te-
mos meras grįžo ir Svėdasuose. 
Jis kalbėjo, kad afrikinio kiaulių 
maro zonose Anykščių valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba pa-
reikalavo, jog ūkininkai išskerstų 
kiaules liepos mėnesį, tačiau kiau-
lių laikymo terminas buvo pratęs-
tas iki rugsėjo vidurio. Todėl buvo 
ūkininkų, kurie be reikalo išpjovė 
net paršingas kiaules.   

„Kaip aklas su kurčiu“

Meras susitikimuose daug kal-
bėjo apie kelių ir gatvių remontą. 
Sakė, kad užstrigo vadinamojo 
„Biržinkos“ kelio projektas bei ne-
pavyko šiemet rekonstruoti kelio į 
Lajų taką. Tačiau, jis aiškino, kad 
sprendžiamos Anykščių miesto ga-
tvių rekonstrukcijos problemos, taip 
dar šiemet turėtų būti išasfaltuota 
15 kilometrų rajono žvyrkelių. 

K.Tubis Svėdasuose tvirtino, 
kad su Susisiekimo ministru Ri-
mantu Sinkevičiumi jis susiš-
nekąs, tuo tarpu visi pokalbiai 
su Švietimo ir mokslo ministre 
Audrone Pitrėniene baigiasi kaip 
aklo pokalbiai su kurčiu. Pasak 
mero, šios ministrės jokie argu-
mentai neveikia, ką nors spręsti 
yra neįmanoma. 

Prašo nekurti naujų įmonių

Abejuose susitikimuose meras 

pasakojo apie kuriozinį atvejį. Jis 
sakė, kad buvo atėjęs vienos siu-
vyklos savininkas ir prašė neleisti 
Anykščiuose kurtis naujoms įmo-
nėms. „Kai atsidarė „Balticsofa“, 
iš manęs bėga žmonės, nes jie 
moka 50 eurų daugiau“, – pokalbį 
su verslininku perpasakojo meras 
K. Tubis. Jis aiškino, kad Anykš-
čiuose mažėjant šilumos kainai ir 
daugėjant darbo vietų, auga nekil-
nojamojo turto vertė, o nuomoja-
mų butų mieste praktiškai nebėra. 
„Šiemet pirmi metai, kai migraci-
jos rodiklis pliusinis“, – Troškū-
nuose džiaugėsi meras. „Tai čia 
dėl mūsų čigonų“, – juokėsi salė.

Problemos panašios

K. Tubis ir L. Pakeltis Troš-
kūnuose ir Svėdasuose sulaukė 
aibės klausimų, dalykinių prašy-
mų bei šiek tiek gavo į „skūrą“. 
„Kada spręsite šiukšlių klausimą? 
Apsimelavote, nors bažnyčioje 
meldžiatės“, – griežtai paklausė 
troškūnietė Bronė Mačiukienė. 
„Galiu vieną dalyką pasakyti“ – 
bandė kalbėti K. Tubis. „Nereikia 
man sakyti. Daugiau už jus neba-
luosiu“, - jog klausimas, matyt, 
buvęs greičiau retorinis, paaiškino 
troškūnietė. 

Sodriai kalbėjo Troškūnų bibli-
otekos darbuotojos. „Jie (Anykš-
čių biblioteka – aut.past) terasą 
stato, o mes be „šikinyko“ sėdim. 
Juokias, pirštais bado, kaip dvi 
bobos sėdim./.../Vandenį nešamės 
iš parduotuvės arba iš kaimynų“, 
– savo bėdomis skundėsi viena iš 
Troškūnų bibliotekininkių. „Tu-
aletą įrengsim „ne eilės tvarka“. 
Merginos, ar jūs tikit manim?“, – 
pažadėjo meras. Troškūnuose me-

ras, išklausęs prašymų, pažadėjo, 
kad jau ketvirtadienį bus įjungtas 
miestelių apšvietimas, taigi mėne-
siu anksčiau nei kitais metais. 

Ir troškūniečiai, ir svėdasiškiai 
prašė remontuoti jų miestelių 
gatves ir šaligatvius. „Svėdasų 
šaligatviai kojas laužo. Viena 
moteriškė kaip griuvo, tai nosį 
nusibrozdino ir stiklainius sudau-
žė“, – vaizdžiai pasakojo viena 
svėdasiškė.

Troškūnuose kalbėta apie Ragu-
vėlės nuotekų sistemą. „Nėr kur 
nuotekų išpilti, kai jas ištrauki”, 
– skundėsi raguvėliškė. Meras 
aiškino, kad yra keista sistema, 
jog Aplinkos ministerija remia 
nuotekų tinklų tiesimą tuomet, 
kai kaime daugiau nei 200 gyven-
tojų, o vandentiekio tinklų – kai 
mažiau nei 200 gyventojų. Svė-
dasuose nuotekų tinklai pakloti, 
tačiau nuotekų trasa yra aukščiau 
nei daugumos individualių namų 
įvadai, todėl prisijungimas prie 
nuotekų sistemos yra sudėtingas. 
“Kai vedė trasą, sakiau, kodėl jūs 
vedat aukščiau nei namai. Atsakė 
– ne tavo reikalas”, – situaciją pa-
aiškino Anykščių rajono tarybos 
narys, svėdasiškis Donatas Tuska. 
Svėdasiškiai, išsiurbę nuotekas 
iš savo nuotekų talpų, veža jas į 
miestelio valymo įrenginius. Per 
renginį vyko savotiškos derybos, 
kokį mokestį iš gyventojų imti 
už į valymo įrenginius atveža-
mas nuotekas. D. Tuska taip pat 
klausė, kokios Svėdasų laidojimo 
namų perspektyvos. Meras dėstė, 
jog kol kas svėdasiškiams teks 
naudotis kultūros namų patalpo-
mis, tačiau pažadėjo jose įrengti 
ventiliacijos sistemą.       

-ANYKŠTA

Merą Kęstutį Tubį, lankantį seniūnijas, lydėjo rajono Tarybos pozicijos lyderis Lukas Pakeltis

Svėdasiškiai prašė mero remontuoti miestelio šaligatvius, spręsti 
nuotekų problemą, rūpintis apleistais pastatais.

Į Troškūnų seniūnijos salę susirinko ir Raguvėlės bei Surdegio kai-
mų atstovai, kurie kalbėjo apie savo rūpesčius.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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Atėjo liūdna žinia: rugsėjo 17 d. po sunkios ligos užgeso keturis 
dešimtmečius Anykščių rajono veterinarijos kolektyvui vadovavusio 
Ramučio Augustino gyvybė. 

Ramutis Augustinas gimė 1932 m. lapkričio 15 d. Anykščių rajone, 
Puodžių kaime. 1956 m. baigė Lietuvos Veterinarijos akademiją, įgijo 
veterinarijos gydytojo specialybę. Nuo 1957 m. dirbo Anykščių rajono 
veterinarinės ligoninės vedėju. Vykstant reorganizacijoms ir keičiantis 
įstaigos pavadinimams, vadovavo Anykščių rajono veterinarijos kolek-
tyvui iki 1997 metų. Tuo laikotarpiu buvo sujungtos veterinarijos apy-
linkės, veterinarijos laboratorija, suformuotas veterinarijos specialistų 
kolektyvas, pastatytas dabartinis Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos pastatas. 

Ramutis Augustinas buvo Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos narys, Sąjungos tarybos pirmi-
ninko pavaduotojas, 1991 m. buvo Lietuvos Veterinarijos akademijos absolventų Valstybinės egzami-
nų komisijos pirmininkas. 2003-2007 metais buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo 
reikalų komiteto narys, ilgametis Anykščių rajono medžiotojų draugijos pirmininkas, Elmos medžioto-
jų klubo vadovas ir aktyvus medžiotojas. 

Už gerą darbą ir visuomeninę veiklą buvo skatinamas padėkomis, garbės raštais, medaliais - „Už 
šaunų darbą“, „Už pasižymėjimą“, „Lietuvos maisto ir veterinarijos sistemos veteranas“. 1982 m. su-
teiktas Lietuvos nusipelniusio veterinarijos gydytojo garbės vardas, 2012 m. apdovanotas Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos I laipsnio Garbės ženklu.

Ne vienas galėjome pasisemti iš Ramučio energijos, optimizmo ir stiprybės: Jis visada veržėsi į 
didelius darbus ir aktyvią veiklą, kai buvo sunku, nesiguodė, nesiskundė, nedejavo, mokėjo santūriai 
išgyventi kasdienybės įtampą. 

Visada pasiruošęs patarti, padėti, Jis buvo neabejingas kitų nelaimėms, sugebėdavo įkvėpti vilties ir 
pasitikėjimo.

Jis labai mylėjo ir vertino savo šeimą, buvo rūpestingas vyras, tėtis, senelis, prosenelis.
Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Juk lieka gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius 

žmones. Dėkojame likimui, kad buvome ir dirbome kartu.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kolektyvas

Rugsėjo 17 d. baigėsi Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario, ilga-
mečio Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Ra-
mučio Augustino gyvenimo kelias.

Ramutis Augustinas gimė 1932 m. lapkričio 15 d. Puodžių kaime, Anykš-
čių rajone. 1956 m. baigė Lietuvos Veterinarijos akademiją, kurioje įgijo 
veterinarijos gydytojo specialybę. 1957 m. pradėjo eiti Anykščių rajono 
veterinarinės ligoninės vedėjo pareigas, o įvykus reorganizacijai Anykš-
čių rajono veterinarijos tarnybos kolektyvui vadovavo iki 1997 metų. R. 
Augustinas buvo Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos narys, Sąjun-
gos tarybos pirmininko pavaduotojas, prisidėjęs ir prie jaunų veterinarijos 
specialistų Lietuvoje atsiradimo – 1991 m. jis buvo Lietuvos Veterinarijos 
akademijos absolventų Valstybinės egzaminų komisijos pirmininkas.

2003–2007 m. būdamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos, Kaimo 
reikalų komiteto nariu daug dėmesio skyrė rajono ir kiekvieno jo gyven-
tojo gerovei, atsakingai rūpinosi žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ūkiu, 
žemėtvarka ir širdžiai taip artima veterinarija. 

Už puikų darbą ir visuomeninę veiklą ne kartą buvo apdovanotas padė-
komis ir garbės raštais „Už šaunų darbą“, „Už pasižymėjimą“, „Lietuvos 
maisto ir veterinarijos sistemos veteranas“. 1982 m. jam buvo suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio veterinarijos gydytojo garbės vardas, o 2012 m. R. 
Augustinas buvo apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
I laipsnio Garbės ženklu.

Aplinkinius visuomet žavėjo jo energingumas, linksmumas ir darbštu-
mas, susikaupimas net ir sunkiausių situacijų metu. Nuostabus vadovas, 
puikus kolega ir draugas – taip jį apibūdina buvę Anykščių rajono savival-
dybės tarybos nariai, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
kolegos.

Šviesus R. Augustino atminimas ilgai išliks artimųjų, visų jį pažinojusių 
ir kartu dirbusių širdyse.

Anykščių rajono savivaldybė

In memoriam
Ramutis AUGUSTINAS 1932-11-15 – 2016-09-17

Paroda šalia namo,
kuriame verslininkas užaugo

Bliuvonys – kaimas tarp Anykščių 
ir Kurklių, netoli Anykščių šilelio. 
Važiuojant iš Anykščių, ties posūkiu 
link Puntuko, reikia sukti į priešingą 
pusę - kairėn (likus maždaug 200 
metrų iki posūkio į Puntuką)  

 Pirmasis ženklas, jog važiuojate 
teisingai – jus pasitiksiantis jautis su 
„triusikais“. Taip didžiulį kūrinį iš 
lentų vadina pats jo autorius anykš-
tėnas Žilvinas Smalskas. „Jautis su 
„triusikais“ sukurtas ir pastatytas 
prieš parodą, o ateityje jis bus savo-
tišku riboženkliu, nurodančiu, kad 
prasideda V. Šližio valdos.

Vienas iš parodos organizatorių, 
kelių įmonių savininkas V. Šližys 
augo Bliuvonių kaime. Prieš keletą 
metų gimtajame kaime jis įkūrė mė-
sinių galvijų ūkį. Dabar verslininkas 
su šeima savo gimtinėje valdo apie 
600 ha žemės, jose ganosi per 400 
mėsinių galvijų. Nuo parodai pa-
ruoštų laukų – plati panorama, su 
nostalgišku akcentu – namu, kuria-
me užaugo verslininkas.

Paroda: viešbutis karvėms ir jautis su „triusikais“

Į „viešbutį” tiesiamas 
vandentiekis

Parodoje bus eksponuojami prak-
tiškai visų Lietuvoje auginamų mė-
sinių veislių galvijai. Kaip tik šiuo 
metų jiems įrenginėjami gardai, savo-
tiškas viešbutis, nes dauguma gyvu-
lių į Bliuvonis bus atvežti trečiadienį, 
rugsėjo 28-ąją, o į namus iškeliaus 
tik penktadienio vakare. Į šį „vieš-
butį“ tiesiamas vandentiekis, gyvulių 
apsauga naktimis pasirūpins saugos 
tarnyba.

Ateinančią savaitę paruoštoje te-
ritorijoje bus statomos palapinės, 
skirtos konferencijoms, bei scena, 
įrengiama vaikų žaidimų aikštelė, 
ruošiamos vietos automobiliams. 
Beje, vaikų žaidimų aikštelėje mažie-
ji galės padūkti kaip tikrame kaime – 
šiauduose. 

Dvi dienas Bliuvonyse vyks kon-
ferencijos ir seminarai. Pranešimus 
konferencijose skaitytis Lietuvos 
ir užsienio valstybių mokslinin-
kai. Dalis šių renginių pakanka-
mai specifiniai, skirti ūkininkams, 
tačiau kita dalis – atraktyvūs, įdo-
mūs ir plačiajai visuomenės daliai. 

Pavyzdžiui, vyks parodomosios 
gyvulių bandos valdymo, pasitel-
kiant šunis, pamokos, tvorų tvė-
rimo praktinis demonstravimas, 
profesionalūs virėjai dalinsis  jau-
tienos patiekalų gamybos patirti-
mi, dalyvaus garsus virtuvės šefas 
Gian Luca. Vyks koncertai, „raz-
baininko“ amplua siautės tas pats 
„Jaučio su „triusikais“ autorius Ž. 
Smalskas. Savo automobilių ga-
limybių demonstravimą surengs 
„Subaru“ ir „Toyota“ atstovai. Bus 
surengta loterija, vyks žaidimai 
mažiems ir dideliems. 

Pirmoji specializuota 
mėsinių galvijų paroda
 
Po šios parodos Bliuvonys taps lyg 

ir istorine vieta – kaime rengiamaspe-
cializuota mėsinių galvijų paroda yra 
pirmoji Lietuvoje. Anksčiau vykda-
vusios bendros parodos su „pieninin-
kais“. Likus dviem savaitėms iki par-
odos, Anykščiuose lankėsi Lietuvos 
mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų 
asociacijos (LMGAGA) prezidentė 
Laura Mišeikienė ir šios asociaci-
jos direktorė Vilma Živatkauskienė.  
LMGAGA kartu su V. Šližio „Vaja 
Farm“ bei Lietuvos žemės ūkio rū-
mais yra parodos organizatoriai. 
Renginį globoja Lietuvos žemės ūkio 
ministerija, jame žada apsilankyti mi-
nistrė Virginija Baltraitienė. 

„Mums didelis atradimas šis ūki-
ninkas, kuris rodo iniciatyvą ir pasa-
ko labai daug gerų minčių“, – apie V. 
Šližį kalbėjo LMGAGA direktorė V. 
Živatkauskienė. Abi viešnios aiškino, 
kad parodos pasirinkimo vietą lėmė 
dvi esminės priežastys – V. Šližio 
asmeniniai ir ūkininkavimo ypatu-
mai bei kraštovaizdis. „Žinojome šį 
ūkį, kaip inovatyvų, išdėstytą nuos-
tabiame kraštovaizdyje“ – apie „Vaja 
Farm“ sakė LMGAGA direktorė, o 
prezidentė pridūrė, kad ne tik Bliuvo-
nys, bet ir visos Anykščių apylinkės 
yra „užburiantis kraštas“.

Ant kelio išpylė
„Šlavėnų kultūrą“ 

Šimtų, o gal tūkstančių žmonių 
priėmimas ūkyje yra didelis rū-
pestis V. Šližiui. Jis šypsojosi, kad 
tvarkydamas kaimo keliukus ant jų 
supylė „visą Šlavėnų kultūrą“, t.y. 
sumaltus šio kaimo kultūros namų 
plytgalius. O kur dar visi derini-
mai su įvairiomis tarnybomis, pra-
dedant apsauga, baigiant elektros 
tinklais. „Negyvensi su karvėmis, 
jas reikia parduoti“, – sau būdinga 
ironija apie parodos lobistinius tiks-
lus, ryšių, pažinčių mezgimą dėstė 
V. Šližys. Kita vertus, jam šiaip pa-
prasčiausiai smagu, jog praėjus tik 
trejiems metams nuo ūkio įsteigimo 
jau gali organizuoti nacionalinę par-
odą, jog ta paroda vyksta jo gimta-
jame kaime. 

Verslininkas kalbėjo, kad jis už 
pagalba rengiant parodą dėkingas 
rajono valdžiai, Anykščių seniū-
nui Eugenijui Pajarskui, Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybai, 
Valstybinės gyvulių veislininkystės 
priežiūros tarnybai ir kitoms insti-

tucijoms, su kuriomis reikėjo turėti 
reikalų. Pasak V. Šližio, šį kartą jį 
nustebino kolegos verslininkai. “Iš 
Vilkaviškio, iš Prienų atvažiuos 
pardavėjai ir paslaugų teikėjai. O su 
smulkiaisiais Anykščių verslinin-
kais sunku susikalbėti. Prekybinės 
vietos bus suteiktos nemokamai, 
tačiau atrodo, kad anykštėnams pi-
nigų jau nebereikia. Nesuprantu, ar 
jie jau daugiau, nei jiems reikia, iš 
turistų per vasarą užsidirbo, ar pa-
prasčiausiai yra tinginiai”, – stebė-
josi V. Šližys. 

Trys priežastys, kodėl reikia
 ateiti į parodą       
  
Mėsinių galvijų parodos lanky-

mas nemokamas. V. Šližys, pa-
klaustas, kodėl anykštėnai turėtų 
apsilankyti parodoje, išvardino tris 
priežastis: „1.Dėl to, kad praplės-
tum akiratį – išsiaiškinti, kuo karvė 
nuo avies skiriasi. 2.Mėsiniai galvi-
jai – gražūs ir stebėtinai išraiškingi. 
3. Proga gerai praleisti laiką. Bus ir 
alaus, ir giros, ir muzikos, ir vaikų 
žaidimų aikštelės, ir atrakcijos.“

 Žilvino Smalsko „jautis „su triusikais“ bus savotišku Vyganto 
Šližio valdų riboženkliu.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos pre-
zidentė Laura Mišeikienė (dešinėje) ir šios asociacijos direktorė 
Vilma Živatkauskienė teigė, kad pirmajai mėsinių galvijų paro-
dai „Vaja Farm“ ūkis pasirinktas dėl ūkio inovatyvumo, jo savi-
ninko Vyganto Šližio iniciatyvumo ir puikaus kraštovaizdžio.

(Atkelta iš 1 p.)
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Svėdasų bendruomenė vykdo 
projektą ,,Nori gyventi sau – gyvenk 
kitiems (Seneka)“, kurį  finansuo-
ja Socialinės apsaugos priežiūros 
departamentas prie LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Pro-
jektą kofinansuoja Anykščių r. sav. 
Šių metų birželio 9-11 dienomis 
Kunigiškių kaime vyko stovykla 
jaunimui, skirta  dailininko Kaje-
tono Sklėriaus 140-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Įsikūrę Rūtos 
Stanevičienės etnografinėje sody-
boje,  stovyklautojai nutapė dešimt 
nuostabių paveikslų, kurie nuo rug-
pjūčio 26 d. buvo eksponuojami 
Anykščių r. sav. Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešosios bibli-
otekos Svėdasų bibliotekos meno 
galerijoje, o rugsėjo 26 d. paroda 
atkeliaus į Svėdasų Juozo Tumo-
Vaižganto gimnaziją. 

Stovyklos sumanytojas ir vado-
vas buvo Svėdasų krašto  praei-
ties žinovas ir geras pasakotojas 
Raimondas Guobis. Jo vedamos 
jaunosios dailininkės ir jų vado-
vė, gimnazijos dailės mokytoja 
Kristina Striukienė susipažino su 

Įspūdingos vasaros pėdsakai

Kunigiškių kaimo įdomybėmis, 
apsilankė čia pat už paslaptin-
gos kalvos besiglaudžiančiame 
Malaišių sodžiuje - rašytojo Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimtinėje, 
paslaptingame Savičiūnų dvare, 
etnografiniame Kalniečių kaime, 
užkopė į Juodonių piliakalnio vir-
šūnę. „Vakarop smogė lietus ir kū-
rėjos susikraustė į Rūtos svetainę, 
kur prie besikūrenančios krosnelės 
susispaudusios, per langus krintan-
čią šviesą gaudydamos, sukūrė gal 
pačią nuostabiausią pasaulyje stu-
diją”, - pasakoja Raimondas.   Per  
stovyklos uždarymą nepaprastai 
giedrų, ramių, vasariškų tapybos 
darbų fone skambėjo Utenos muzi-
kos mokyklos mokytojų Audronės 
ir Renatos širdį glostančios dainos 
bei gitaros, akordeono ir fleitos liū-
liuojantys garsai.       

 „Gyvenome jaukioje, svetingo-
je  Rūtos Stanevičienės sodyboje. 
Stovyklos metu susipažinome su 
gražiomis Kunigiškių kaimo apy-
linkėmis, piešėme, bendravome 
su vietos gyventojais, prašėme jų 
papasakoti legendų, įdomių atsi-

tikimų, kalbėjomės apie Kajetoną 
Sklėrių. Puikaus vadovo Raimondo 
dėka mes daug sužinojome apie šį 
žymų akvarelistą.  Kunigiškių kai-
mo pradžios mokykloje susitikome 
su  dailininkais Pranciškumi Gerli-
ku ir Irina Gudeliene, kurie papasa-
kojo apie savo save ir kūrybą. Dė-
kojame Svėdasų bendruomenei už 

puikų ir naudingą projektą, visiems 
stovyklos dalyviams už šauniai pra-
leistą laiką.” Tokiais  įspūdžiais pa-
sidalino stovyklos dalyvės Gintarė 
Gliaudelytė ir Justina Sudokaitė.

Džiaugiamės, kad Svėdasų ben-
druomenės projektuose  aktyviai  
dalyvauja jaunimas, palaikomas en-
tuziastingų vadovų.

Dėkojame Svėdasų Juozo-Tumo 
Vaižganto gimnazijai ir Svėdasų 
bibliotekai už bendradarbiavimą 
vykdant ir viešinant projektą, VŠĮ 
„Atvertos langinės” už dalyvių ap-
gyvendinimą. 

Asta FjELLBIRKELAND,
Svėdasų bendruomenės

 pirmininkė

Rajono Tarybos 
narė, konservatorė 
Gabrielė Griauzdaitė 
įsigijo naują suknelę. 
Apie tai ji pranešė 
savo socialinio tinklo 
„Facebook“ sekė-
jams. Tai – viena iš 
retesnių progų inter-
nete pamatyti pačią 
politikę. Pradėjus 
vadovauti europub‘ui 
„Seklyčia“, dabar G. 
Griauzdaitės feisbuke 
dažniausiai puikuoja-
si pasiūlymai su die-
nos meniu...

Kavarsko šv.Jono Krikštyto-
jo parapijos klebonas dr.Nerijus 
Vyšniauskas socialiniame tinkle 
„Facebook“ skelbia, kad prasidėjo 
parapijos lankymas ir pažinimas. 
Tai dvasininkas daro sėdęs ant 

dviračio.Toks kunigo pasirinkimas 
socialinėje erdvėje sulaukė dide-
lio palaikymo. Atsirado ir tokių, 
kurie sėdę ant dviračių, Kavarsko 
parapiją norėtų lankyti kartu su 
dr.N.Vyšniausku.

Kunigas parapijiečius lanko 
dviračiu

Vasara Gabrielei 
Griauzdaitei dar nesibaigė

Anekdotus pasakoja Anykščių 
kultūros centro režisierius Jonas 
BUZILIAUSKAS. „Mano anek-
dotai labai seni, naujų aš neįsidė-
miu“, - įspėja režisierius.

Nusivedžiau  merginą per pirmą 
pasimatymą į kavinę, išgėrėm, paval-
gėm. Prieš išeinant aš kaip džentel-
menas sakau  - sąskaitą aš apmokėsiu. 
Tai ji labai apsidžiaugė ir padavė man 
sąskaitas už šildymą, karštą vandenį  
ir elektrą.

***
Naktį  beldžiasi kaime pas močiutę  

nepažįstami. „Močiut, ar malkų ne-
reikia?“ Močiutė  galvoja, ką čia naktį 
su nepažįstamais  susidėsi. „Nereikia, 
nereikia “. Prabunda ryte, pasižiūri - 
nebėra malkų.

***
Su moterim ginčytis - tai tas pats 

kas paršelį  kirpt. Nei plaukų, nei vil-
nos ... bet žviegimo!!!



SKELBIMAI 2016 m. rugsėjo 24 d.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,  mbukletus, 

mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 

parduoda

įvairūs

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

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, ru-
siški). Vertingos dovanos per-
kantiems šiltnamį. 

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

Nekilnojamasis turtas

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, nenaudoja-
ma - 1,16 ha prie upės. Užpalių 
seniūnija.

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

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

Tel. (8-676) 32443.

Gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais 6 km. nuo Anykščių 
miesto. Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

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

Tel. (8-650) 67485.

Padės sėkmingai parduoti aukš-
čiausia rinkos kaina įvairų nekilno-
jamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Kuras

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

Tel. (8-607) 99455.

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. (8-678) 42646.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

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

Tel. (8-627) 57347.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, grū-
dų šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland plūgus”, 
purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Gyvuliai

Škudžių veislės avytes. Didelis 
pasirinkimas. 

Tel. (8-615) 75253.

Ostfryzų (melžiamos) veislės aveles.
Tel. (8-647) 94639.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę.
Tel. (8-626) 31564.

6 metų veršingą karvę. Veršiuosis 
sausio mėn.

Tel. (8-605) 83912.

Kita

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių ir 
žemuogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Viržiai didmenine kaina. Rokiškis. 
Tel. (8-615) 37052.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos 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.

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

Lašų ŽŪB - beicuotus žieminius 
kviečius „Skagen“. 

Tel. (8-611)  44130.

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

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

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 25 d. (se-
kmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėliosiomis vištaitėmis ir gerai 
dedančiomis kiaušinius vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. 
Prekiaus kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189. 

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

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

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-686) 59473.

Išnuomoja 3 kambarių butą 
Pušyno mikrorajone.

Tel. (8-600) 92666.

Dovanoja

3 mėnesių mažo ūgio šuniuką.
Tel. (8-676) 27863.

Du baltus šuniukus berniukus.
Tel. (8-675) 47714.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio ma-
kiažo procedūra: antakiai 80 
Eur, akys 70 Eur, lūpos 80 Eur. 
Korekcija 30 Eur. Būtina iš-
ankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Palankiomis sąlygomis su-
teiktų paskolą nuo 5000 iki 15 
000 Eur. 

Tel. (8-603) 30893.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius. Karpo, formuoja gy-
vatvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Pjauna pavojingus medžius 
prie namų, elektros laidų. 

Augis, tel. (8-656) 11318.

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

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-682) 37022.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

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

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

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo 
patirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-656) 77315.

Krovinių pervežimas savivar-
čiu su kranu (13 t, 15 kub.). 
Ekskavatoriaus - krautuvo paslau-
gos, grunto kasimo, lyginimo, van-
dentiekio, kanalizacijos, melioraci-
jos darbai.

Tel. (8-670) 12913.

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

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

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-650) 63678.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.
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Redaktorius

siūlo darbą

perka 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

(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.

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.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vie-
toje. 

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 - 
obuolius. Didesnį kiekį pasiima 
iš namų. Duoda didmaišius.

Tel. (8-618) 25497.

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

Tel. (8-680) 85841.

Reikalingas apsaugos darbuo-
tojas, turintis D vairuotojo kate-
goriją.

Tel.: (8-698) 01222, 
(8-620) 65888.

Restoranui “Nykščio namai” 
reikalingas virtuvės šefas.

Tel. (8-640) 43197.

UAB “Ukmergės melioracija” 
reikalingi vamzdžių klojėjai ir 
betonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

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

Tel. (8-615) 30047.

Reikalingi miško pjovėjai ir 
miško darbininkai.

Tel. (8-636) 74384.

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

Telefonas pasiteirauti  
(8-663) 53775.  
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Iš ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė padės valstybės 
kontrolei ieškoti pinigų savi-
valdybėje

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Organizatoriai pasirūpino ant senų 
kaimo trobų sienų surengti foto par-
odą „2015-ųjų „Vaižgantines“ prisi-
menant...“ Tradiciškai kasmet „Vaiž-
gantines“ fiksuoja, o po to surengia 
parodas du vietiniai fotografijos 
meno entuziastai Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto studentė Simona 
Bagdonaitė ir Lietuvos kariuomenės 
logistikos tarnybos karys Raimundas 
Kovas. Ši tradicija nebuvo pažeista ir 
šiemet.  

Vaižganto prisiminimuose įrašytais 
žodžiais aštuntąsias „Vaižgantines“ 
pradėjo renginio vedėja svėdasiškė 
Ramunė Lapienytė, po to, kai dvi 
dainas atliko Svėdasų skyriaus meno 
mėgėjų kolektyvas ir uteniškių „Bo-
čių“ bendrijos ansamblis. 

Virš plačių Malaišių laukų, kalvų ir 

Siūlė atpirkti Vaižganto trobą Vytautas BAGDONAS

 Garbingą istorinę praeitį menantys Malaišiai rugsėjo 17-ąją pri-
sipildė žmonių klegesio. Į Vaižganto gimtąjį sodžių suėjo, suvažiavo 
būriai žmonių.  Svėdasų seniūnija,  Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyrius, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus ir asociacija 
Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ čionai visus sukvietė į jau aš-
tuntąjį kartą organizuojamą respublikinį renginį - „Vaižgantines“. 

klonių nuaidėjo trys patrankos salvės. 
Beje, trečioji patrankos salvė skirta 
visiems „Vaižgantinių“ dalyviams ir 
Vaižganto premijų laureatams.  

Penkioliktuoju respublikinės lite-
ratūrinės premijos laureatu šiemet 
tapo rašytojas, publicistas vienuolis 
pranciškonas (OFM), Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) 
bažnyčios kunigas, katalikų radi-
jo stoties „Mažoji studija“ vadovas 
Julius Sasnauskas už knygą „Kaip 
buvo pradžioje“ bei pastarųjų metų 
publicistinę veiklą, prasmingai at-
skleidžiančią ėjimą prieš srovę ir 
kasdienių gražių esmių teigimą.  

Aštuntoji Svėdasų seniūnijos ir 
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ 
premija šiemet paskirta svėdasiškiui 
tautodailininkui, medžio drožėjui, 
skulptoriui Aleksandrui Tarabildai 
(premijos šiųmetinis mecenatas - 
Medžiotojų klubas „Svėdasai“).   

Prestižinę respublikinę Vaižganto  
premiją laureatui įteikė Lietuvos žur-
nalistų sąjungos pirmininkas Dainius 
Radzevičius ir konkurso vertinimo 
komisijos pirmininkas, žurnalo „Me-
tai“ vyriausiasis redaktorius rašytojas 
Antanas Šimkus. Svėdasiškių premi-
jos laureato pavardę paskelbė seniū-
nas Valentinas Neniškis.

Naujuosius laureatus sveikino 
Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Ričardas Sargūnas, Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis, Lietuvai pagra-
žinti draugijos pirmininko pavaduo-
tojas Ramutis Oleka ir daugybė kitų 
„Vaižgantinių“ dalyvių. O Rokiškio 
krašto ūkininkas Vytautas Šlikas juos 
pasveikino įteikdamas įspūdingos 
naminės duonos kepalus.

Dėkodamas už tokį gražų jo pager-
bimą ir kūrybinės veiklos  įvertinimą 
kun. Julius Sasnauskas prisipažino, 
kad šioje vietovėje, kurioje gimė ir 
augo Vaižgantas, lankosi pirmą kar-
tą. Ir tuo labai džiaugiasi. Juk sako-
ma, kad, norint geriau pažinti kūrėją, 
būtinai reikia pabūti jo gimtinėje. 
Bendraudamas su „Vaižgantinių“ da-
lyviais, jis sužinojo, kad Malaišiuose 
stovėjusi Tumų troba buvo nupirkta, 
nugriauta, išvežta ir perstatyta  už ke-
lių kilometrų esančiame Kalvių kai-
me. Todėl, sakydamas savo padėkos 
kalbą, laureatas kun. J. Sasnauskas 
tiesiai šviesiai pakvietė visus „susi-
mesti pinigėlių ir atpirkti tą trobą, at-
statyti ją Malaišiuose“. Ir, reikia pri-
pažinti, kad toks pasiūlymas sulaukė 
daugelio žmonių pritarimo...

Svėdasiškis menininkas Aleksan-

dras Tarabilda Malaišiuose savo su-
kurtą skulptūrinę kompoziciją, skirtą 
Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdie-
nės“ veikėjams, papildė simboliu, 
įprasminusiu tris prasmingus žmoni-
jos tikslus: meilę, grožį ir tiesą.

Šventės metu buvo įteikta dar vie-
na premija. Svėdasiškių draugijos 
„Alauša“ pirmininkas Algimantas 
Indriūnas įteikė Vaižganto giminai-
čio - svėdasiškio kunigo Aleksandro 
Papučkos vardu pavadintą „Meilės ir 
gerumo“ premiją, skiriamą jaunimui. 
Pirmoji tokia premija buvo įteikta 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos dešimtokei Aušrinei Nenišky-
tei. Kaip teigė jaunąją laureatę prista-
tydama mokytoja  Rimutė Kniežienė, 
Aušrinė yra aktyvi moksleivė, ji ir 
gerai mokosi, ir sportuoja, groja kan-
klėmis, gitara, dainuoja.  Kun. A. Pa-
pučkos „Meilės ir gerumo“ premija 
taps kasmetine. 

„Vaižgantinių“ nuolatinis globėjas 
anykštėnas Seimo narys Ričardas 
Sargūnas grupei krašto šviesuolių, 

Vaižganto atminimo puoselėtojų ir 
rėmėjų įteikė šalies kultūros ministro 
Šarūno Biručio padėkas. 

Tikra staigmena galima pavadinti  
prieš 27 metus pasodintos 120 liepų 
alėjos, skirtos Vaižganto 120-osioms 
gimimo metinėms, paženklinimą. 
Svėdasų seniūnijos rūpesčiu kraštie-
čiai mokslininkai doc., dr. Romualdas 
Šimkūnas ir doc., dr. Juozas Lapienis 
pagamino menišką akcentą iš medžio 
ir šventės dieną jį įrengė. Vaižgan-
tiečių klubas „Pragiedrulys“ paren-
gė schemą su liepų alėjos sodintojų 
pavardėmis, kurią sumaketavo ir ant 
plastiko plokštės išspausdino leidykla  
„Utenos Indra“.  

Kai įsiliepsnojo Svėdasų girinin-
kijos darbuotojų sukrautas laužas, o 
„Vaižgantinių“ dalyviai susibūrė po 
Malaišių klevais ir liepomis prie su-
neštinių vaišių stalo, čia visų laukė 
dar viena staigmena: kunigiškiečių 
ūkininkų Maišelių šeimos dovanoto 
ir ant ugnies iškepto avino mėsos ra-
gavimas...

Penkioliktąjį respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos lau-
reatą rašytoją, publicistą vienuolį pranciškoną (OFM) kunigą 
Julių Sasnauską sveikina Svėdasų seniūnijos seniūnas Valen-
tinas Neniškis (kairėje), uždėjęs ąžuolo lapų vainiką. Centre - 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. 

Naująjį Vaižganto mažosios premijos premijos laureatą Alek-
sandrą Tarabildą atskubėjo pasveikinti pirmoji laureatė Irena 
Guobienė. 

Simonos  BAGDONAITĖS nuotr.

Amiliutė kibs į talką -
Kels kultūrininkų algą
Nejuokai – juk vykdys misiją
Su valstybine komisija.

Gal kiek ir mažai išmano
Apie šokį arba meną,
Bet tikrai be jokio vargo
ji finansus savo tvarko.

jei tik jai leidimą duotų.
ji finansus surokuotų -
Pasidėtų dėžutes
Ir sukeltų algutes.

O iš ten tik su žinia
ji išimtų arba ne.
Ir parodytų ji oriai -
Tegu atvažiuoja ponai


