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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Partizanai

Anykščiai garsėja kaip partiza-
nų kraštas, o Andrioniškis – išvis 
partizanų sostinė. Džiugu, kad 
anykštėnai nepametė savo įgū-
džių. Štai, pavyzdžiui, dėl afri-
kinio kiaulių maro jau išnaikino 
visas rajono kiaules. Kiaules iš-
naikino, bet visą savaitę oras nuo 
Anykščių iki Andrioniškio kiau-
lių mėšlu paduoda.

„Partizanai“, - tyliai pagalvoju 
eidamas. Uostau, šypsausi, širdy-
je džiugu. 

Linas BITVINSKAS

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio pradėtos
medinės pilies statybos
Antradienį, rugsėjo 27 dieną, pasirašyta jau trečioji medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų deklaracija, į piliakalnį 

įkasta simbolinė Vorutos pilies sija – paskelbta, kad  oficialiai pradedama statyti medinė pilis. Iki kitų metų lapkričio mėnesio planuo-
jama pastatyti du pilies bokštus ir dalį gynybinės tvoros. Pilies statyboms savivaldybės biudžete numatyta skirti 308 558 eurus.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Senųjų partijų atstovai Anykščiuose 
seniai nelaimi

Spalio 9-ąją bus renkamas septintasis Lietuvos Seimas. Pirmą 
kartą Anykščiai savo Seimo narį rinks kartu su Panevėžio rajo-
no gyventojais. Tačiau, kaip ir per ankstesnius šešerius Seimo 
rinkimus, kai parlamentarą rinkdavome drauge su kupiškėnais, 
Anykščių rajono rinkėjų „svoris“ bus lemiamas. 

Anykščių-Panevėžio apygardoje yra 32 tūkst. 572 rinkėjai: 24 
tūkst. 583 anykštėnai ir 7 tūkst. 989 Panevėžio rajono gyventojų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Susitikimas. Spalio 4 d. 
(antradienį)17;30 val. Anykščių ko-
plyčioje kviečiame į susitikimą su 
poetu, Vilniaus anykštėnu POVILU 
LAPEIKIU. Renginio metu autorius 
pristatys dvi naujausias savo knygas 
“Aš myliu, juokiuos ir džiaugiuos” 
ir “Man niekas tavęs neatstos”. Kan-
klėmis gros Anykščių muzikos mo-
kyklos mokytoja Jolita Novikienė.

Sutvirtinimas. Sekmadienį Alan-
tos šv.Jokūbo parapija švęs Mergelės 
Marijos Rožinės atlaidus. 12 valaną 
Šv.Mišių metu Panevėžio vyskupas 
teiks Sutvirtinimo sakramentą. 

Senjorai. Ketvirtadienį Anykščių 
senjorų klubas Kultūros namuose 
susirinko į kasmetinį renginį, skirtą 
Tarptautinei pagyvenusių žmonių 
dienai paminėti. 

Apdovanojimai. Rugsėjo 27 d. 
Anykščių koplyčioje įvyko pirmieji 
turizmo apdovanojimai „Turizmo 
gilės“. 2016 m. „Turizmo gilės“ 
laimėtojais tapo: „Svetingiausias tu-
rizmo objektas“ – Arklio muziejus; 
„Kūrybiškiausias turizmo objektas“ 
– UAB „Deivana“ labirintų parkas; 
„Populiariausias turizmo objektas“ 
– Medžių lajų kompleksas; „Kūry-
biškiausiai dirbanti kaimo turizmo 
sodyba“ – „Barono vila“; „Inova-
tyviausias turizmo objektas“ – MB 
„Traukos slėnis” COSMOS „Paukš-
čių takas“; „Geriausia turizmo objek-
to komanda“ – UAB „Anykščių 
sporto ir laisvalaikio centras“ „Nykš-
čio namai“;„Metų turizmo žmogus“ 
– Vaidas Pupelis.

Dovana. „Anykščių Rotary“ 
klubo atstovai vienai Anykščių ra-
jono mergaitei padovanojo peruką, 
kuris buvo atsiųstas iš Danijos.

Mūšiai. Antradienį prasidėjo  
“Auksinių protų” kovos. Anykščių 
L. ir S. Didžiulių bibliotekoje var-
žėsi aštuonios komandos. 

Konkursas. Pratęsiamas kon-
kursas „Vasaros dovanos“. Jūsų 
nuotraukų lauksime iki spalio 20 
dienos. Nuotraukas siųskite anyks-
ta@anyksta.lt paštu. Trijų  įdo-
miausių nuotraukų ir pasakojimų 
autorių lauks 3 mėnesių „Anykš-
tos“ laikraščio prenumerata.

Į amžinybę išėjusio Vytauto 
Galvono elektoratas gali tu-
rėti esminę įtaką 2016 metų 
Seimo rinkimuose. V. Gal-
vonas per 2012 metų Seimo 
rinkimus Anykščių mieste 
surinko daugiau balsų nei 
kiti kandidatai.

Medinę pilį rajono valdžia svajoja užbaigti statyti 2019 m. Edukacines programas pradėtoje statyti pilyje numatoma 
rengti jau kitąmet. 

Kupiškio praradimas 
nenaudingas Ričardui 
Sargūnui...

Darbo partijos atstovas Ri-
čardas Sargūnas – vienintelis iš 
šių metų kandidatų 2012 metais 
varžėsi Anykščių –Kupiškio apy-
gardoje ir tapo rinkimų nugalė-
toju. Kiti šeši kandidatai mūsų 
apygardoje varžysis pirmą kartą. 
Todėl kandidatų galimybių verti-
nimas įmanomas tik pagal parti-
nę „liniją“. 

R. Sargūnas antrajame ture 
2012 metais įtikinamai (59,25 

proc. prieš 40,75 proc.) įveikė 
konservatorių Joną Šimėną. R. 
Sargūnas akivaizdžiai laimėjo 
ir pirmąjį turą, surinkęs 20,23 
proc. balsų. J. Šimėnas pirmaja-
me ture gavo 14,03 proc. Trečią-
ją vietą užėmė Liberalų sąjūdžio 
kandidatas Kęstutis Tubis (13,04 
proc.), ketvirtąją -  „Tvarkos ir 
teisingumo“ atstovas Vytautas 
Galvonas (12,91 proc.), penktąją 
- socialdemokratas Alvydas Žala 
(11,98 proc.), šeštąją -  „valstie-
tis“ Vidmantas Paliulis (10,18 
proc.).

Audriaus 
Juškos
 šiltnamiai 
tapo strateginiu 
objektu

Pensininką keičia 
pensininkas - 
policininkas

Viešintų 
gaisrininkams 
trūksta vandens, 
miestelio 
gyventojams -
kanali-
zacijos

Ūkininkai mokėsi ir pramogavo
Bliuvonių kaime Vyganto Šližio 

„Vaja farm“ ūkyje vyko pirmoji 
Lietuvoje specializuota mėsinių 
galvijų paroda bei tarptautinė 
mokslinė konferencija.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-09-26, apie 

20.00 val., Anykščių rajone sūnus 
(g. 1992 m.) prieš motiną (g. 1969 
m.) naudojo fizinį smurtą. Smurta-

vęs pilietis sulaikytas ir uždarytas. 
Mirtis. 2016-09-14 Anykščių ra-

jono policijos komisariate pradėtas 
ikiteisminis tyrimas vyro (g. 1953 
m.) mirties priežasčiai nustatyti.

Kyšis. 2016-09-26, apie 20 val. 

25 min., Anykščių rajone pilietis 
(g. 1972 m.), siekdamas išvengti 
administracinės atsakomybės už 
KET pažeidimą (automobilį vaira-
vo neblaivus), Utenos apskr. VPK 
Anykščių r. PK Viešosios policijos 

skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo 
priežiūros poskyrio Patrulių būrio 
vyriausiajam patruliui ir Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos pos-
kyrio tyrėjui davė 60 eurų kyšį. Pi-
lietis uždarytas į areštinę.

Aplinkos apsaugos komitetas pir-
mininkas socialdemokratas Algiman-
tas Salamakinas teigia, kad siūlomos 
pataisos būtų skirtos vieno ūkininko 
šiltnamiams, kurie kyla ant kvarcinio 
smėlio klodų. „Priimtas sprendimas 
grąžinti iniciatoriams tobulinti. Ten 
labai daug neaiškumų - pirmą kartą 
matau per savo karjerą, kad priimtu-
me sprendimus dėl vieno šiltnamio 
Anykščiuose ant vienintelio tokio 
smėlio karjero. Dar finansuojame tai 
europinėmis lėšomis, o vėliau sako-

Klipą „Šėtone, prašau“  sukūrę ir 
„You Tube“ patalpinę troškūniečiai 
kaltinti nesantaikos, nukreiptos prieš 
vaikus, kurstymu. Jiems grėsė net re-
alus laisvės atėmimas. Tačiau Anykš-
čių rajono apylinkės teismas nuspren-
dė, kad kaltinamieji savo kūrybą, 
saviraiškos laisvę išpildė netinkamai, 
tačiau jų kūriniai negalėjo realiai su-
kurstyti portalo „YouTube“ vartotojų 

Pokyčiai. Prieš ketverius metus 
Eligijaus Masiulio ir Valdemaro 
Tomaševskio vadovaujamas par-
tijas Seimo rinkimuose palaikė 
maždaug 200 tūkst. rinkėjų. Ne-
didelės, tačiau stabilų elektoratą 
turinčios politinės jėgos pateko į 
Seimą, o Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija (LLRA) kurį laiką net buvo 
valdančiojoje koalicijoje. Tašiau 
šiemet padėtis gerokai pasikeitė: 
Liberalų sąjūdžio (LS) rinkėjai 
išsiblaškė, o LLRA tapo ir Krikš-
čioniškų šeimų sąjunga (KŠS), taip 
bandydama sužvejoti ne vien tauti-
nių mažumų balsus.

 
Šūvis. Pasieniečių šunį nušovęs 

šilutiškis Arvydas Komskis paleis-
tas iš areštinės, o jį ginantis brolis 
Seimo vicepirmininkas Kęstas 
Komskis pateikė naują šio inci-
dento versiją, rašo “Lietuvos ry-
tas”. Anksčiau teigęs, kad jo brolis 
Arvydas mirtiną šūvį į pasieniečių 
šunį Ramzį paleido gindamasis 
nuo jo nasrų, vakar K. Komskis 
pareiškė tiksliai žinantis, kad Ram-
zio žūtis buvo nelaimingas atsitiki-
mas. K. Komskis vakar pretenzijų 
turėjo visai pasienio tarnybai. Jis 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą 
prašydamas, kad jo brolio tyrimas 
būtų paimtas iš VSAT ir perduotas 
prokurorams. Kai kurių politikų 
teigimu, kišdamasis į savo brolio 
ikiteisminį tyrimą K. Komskis pats 
sau kenkia. 

Gaisrai. Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento (PAGD) 
duomenimis, šiemet, iki rugsėjo 27 
d., dėl krosnių, židinių bei dūm-
traukių įrengimo ir eksploatavimo 
reikalavimų pažeidimų bei gedimų 
kilo 467 gaisrai. Palyginti su pra-
ėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
jų skaičius išaugo beveik 5 proc. 
Šių gaisrų metu žuvo 3 gyventojai 
(pernai - 5), 9 patyrė traumų, o 6 
buvo išgelbėti. 

Premjera. Kauno valstybinis 
muzikinis teatras pristato pirmą-
ją šio sezono premjerą - Roberto 
Planketo operetę “Kornevilio var-
pai”. 

Emigrantas. Iki gyvos galvos 
už 17-metės švedės Lizos Holm 
nužudymą nuteistas ir Švedijos ka-
lėjime paskirtą bausmę atliekantis 
Radviliškio rajono gyventojas 36 
metų Nerijus Bilevičius veržiasi į 
Lietuvą: nuteistasis kreipėsi į Šve-
dijos tarnybas ir paprašė leidimo 
perkelti jį į Lietuvą, teigdamas, jog 
nenori būti šalyje, kurios kalbos 
nesupranta, be to, negali būti toli 
nuo artimųjų, kurie negali jo net 
aplankyti. 

Naujienos. Policijos pareigūnai 
susidūrė su nauju sukčiavimo būdu. 
Šį kartą į lengvatikių kišenes nusi-
taikė neva paskolas galintys suteikti 
asmenys. Reklaminis tekstas apie 
esą dalijamas paskolas kurį laiką 
šmėžavo vienos televizijos eteryje. 
Skelbime buvo rašoma, kad palan-
kiomis sąlygomis suteikiamos sku-
bios paskolos. Ši reklama sudomino 
trisdešimtmetį plungiškį. Vidurinį 
išsilavinimą turintis vyras paskam-
bino skelbime nurodytu telefonu. 
Tam, kad vyras gautų pinigus, buvo 
paprašyta 145 eurų „reikalingiems 
formalumams atlikti”. Nuo rugpjū-
čio pabaigos iki šiol vyras jokios 
paskolos negavo, todėl nužingsnia-
vo į policijos komisariatą ir parašė 
pareiškimą policijai. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Audriaus Juškos šiltnamiai tapo strateginiu objektu
Portalas „Delfi“ praneša, kad Seimo Aplinkos apsaugos komi-

tetas trečiadienį nutarė grąžinti taisyti Žemės gelmių įstatymo 
pataisas, kurios įteisintų statybas ant valstybei priklausančių 
gamtos išteklių klodų. 

Žemės gelmių įstatymo pa-
taisas Seimui kartu su dviem 
bendražygiais pateikė anykš-
tėnas parlamentaras Serge-
jus Jovaiša.

me, kad galėsime nugriauti, tai kyla 
klausimai, kas nugriaus, kas grąžins 
lėšas Europos Sąjungai“, - BNS sakė 
A. Salamakinas. 

Anot jo, pataisų autoriai neįrodė, 
kad nėra kitos vietos Anykščiuose, 
kur būtų galima statyti šiltnamius, 
ir neaišku, kas būtų, jei ūkininkas 
Audrius Juška bankrutuotų. „Būtinai 
reikia statyti ant to kvarcinio smėlio, 
kas čia per daiktas? Juk iš to smėlio 
galima daryti patį geriausią stiklą. 
(...) Ar tikrai nėra Anykščiuose kitų 

žemės plotų, kad būtinai reikia staty-
ti ant žemės iškasenų ploto“, - sakė 
A. Salamakinas. Jis pridūrė, kad dėl 
komiteto išvadų dar balsuos Seimas, 
tačiau neaišku, ar tai pavyks padaryti 
iki šio Seimo kadencijos pabaigos. 

A. Juška ant kvarcinio smėlio klo-
dų stato beveik 10 mln. eurų vertės 
pramoninius šiltnamius, kuriems 
skirta 6,5 mln. eurų ES paramos. Į 
statybas A. Juškai priklausančioje 
žemėje jau investuota apie 3 mln. 
eurų.

Dėl A. Juškos šiltnamių statybų 
ant kvarcinio smėlio klodų teismi-
nį procesą pradėjo AB ”Anykščių 
kvarcas”.

-ANYKŠTA

„Šėtone, prašau“ kūrėjų teismai nesibaigė
Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė rug-

sėjo 6-ąją paskelbė išteisinamąjį sprendimą troškūniečių brolių 
Vaidoto ir Manto Grincevičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sas-
nausko byloje. Tačiau Panevėžio apygardos prokuratūros atsto-
vai šį sprendimą apskundė. Tad keistas, jau beveik dvejus metus 
trunkantis spektaklis, tęsis ir toliau.

Troškūniečių brolių Vaidoto ir Manto Grincevičių bei jų pus-
brolio Giedriaus Sasnausko byloje paskutinis taškas vis dar 
nėra padėtas.         jono jUneViČiAUs nuotr.

smurtauti prieš vaikus ar fiziškai su 
jais susidoroti. Kaltinamieji šioje by-
loje išteisinti ir dėl to, kad jų veiks-
mai nebuvo atliekami tyčia: kurdami 
dainą jie neturėjo jokio tikslo sukurti 
žmones prieš vaikus skatinančios 
smurtauti dainos.

„Jaučiuosi kaip Pablo Escobaras, 
galiausiai vis tiek nušovė“, – su-
žinojęs, kad Panevėžio apygardos 

Vakar buvo paskutinė R. Bilins-
ko darbo gaisrinėje diena, o nuo V. 
Lackus nuo pirmadienio turėtų tap-
ti laikinuoju Anykščių ugniagesių 
tarnybos vadovu. Šioje tarnyboje 
jis pradėjo dirbti po to, kai iš polici-
jos išėjo į pensiją.  

66-erių metų R. Bilinskas iš dar-
bo atleistas šalių susitarimu, tačiau 
rajono meras Kęstutis Tubis nesle-

Pensininką keičia pensininkas -policininkas
Šią savaitę Anykščių ugniagesių tarnybos vadovas Rimantas 

Bilinskas perdavinėjo pareigas buvusiam Svėdasų apylinkės poli-
cijos inspektoriui Vaidui Lackui.

Rimantas Bilinskas tikruoju 
pensininku tapti dar nesi-
ruošia.

pia, kad tas „susitarimas“ vyko jo 
iniciatyva. K. Tubis susitikimuose 
su seniūnijų gyventojais deklaruo-
ja, kad pensininkai turėtų trauktis 
iš pareigų, darbo vietas užleisdami 
jaunimui.

R. Bilinskas yra buvęs Anykščių 
rajono tarybos nariu, dar gerokai 
prieš LSDP sujungimą su LDDP 
įstojo į Socialdemokratų partiją. R. 

Bilinskas neketina būti tikru pensi-
ninku, pagal išsilavinimą inžinie-
rius - statybininkas planuoja užsi-
imti privačia statybų priežiūra.

Nuolatinis Anykščių ugniagesių 
tarnybos vadovas greičiausiai bus 
skiriamas po konkurso. Pagal pa-
reigybines nuostatas šias pareigas 
gali užimti tik aukštąjį išsilavinimą 
turintis asmuo. V. Lackus yra baigęs 
žemės ūkio technikumą, tad nuolati-
niu tarnybos vadovu galėtų tapti tik 
pakeitus pareigybinius nuostatus.

-ANYKŠTA

prokurorai Anykščių rajono apy-
linkės teismo sprendimą apskundė 
aukštesnės instancijos teismui, savo 

„Facebook“-e komentarą parašė V. 
Grincevičius.

-ANYKŠTA

Groja visa Anykščių muzikos mokykla
Anykščių muzikos mokykloje penktadienį vyko didžiulis koncertas „Muzikinis maratonas 2016“, 

skirtas Pasaulinei muzikos dienai paminėti. Maratone grojo visi muzikos mokyklą lankantys mokslei-
viai – apie 100 vaikų. 

Į renginį susirinko pilna salė žiūro-
vų – grojančių vaikų tėvai, seneliai, 
mokytojai, pasiklausyti grojančių 
vaikų atvyko ir Anykščių rajono sa-
vivaldybės Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė.

Šiemet „maratonas“ vyksta antrą 
kartą – pernai jau organizuotą šventę 
Anykščių muzikos mokykla planuo-
ja daryti kasmet.

1975 m. UNESCO paskelbė spa-
lio 1-ąją Tarptautine muzikos diena. 
Vienas iš šios šventės iniciatorių 
– kompozitorius Dmitrijus Šosta-
kovičius. Šią dieną įvairiose šalyse 
rengiami geriausių šalies atlikėjų 
koncertai.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo  
jonas jUneViČiUs

Ar domitės 
rinkimais į 
Lietuvos 
Seimą?

Karolina DAINYTĖ, anykštė-
nė:

- Ne. Ne ta sritis, kuri mane pa-
trauktų. Nors žinau, kad nuo jaunų 
žmonių priklauso šalies ateitis. At-
rodo, kad pretenduojantys į Seimą 
lyg ir turi neigiamų atspalvių. Ne-
matau autoritetų. Stengiuosi daryti 
kažką gero, kad būtų gerai aplin-
kiniams. 

Žibutė NOVOŠINSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Domiuosi ir balsuoti eisiu. Kol 
kas svarstau už ką atiduoti savo 
balsą. Manau, kad balsuosiu už 
jauną kandidatą, nes jaunimui pri-
klauso spręsti ir rūpintis Lietuvos 
ateitimi.

Alvydas DIEČKUS, Rubikių 
kaimo (Anykščių sen.) gyvento-
jas:

- Domiuosi, tačiau aš nepritariu 
balsavimui už partijų sąrašus. Par-
tijų lyderiai save įsirašo pirmaisiais 
numeriais ir metai iš metų patenka 
į Seimą. Niekas nesikeičia. Prižada 
prieš rinkimus visko, o išrinkti rin-
kėjus pamiršta, drabstosi purvais 
tarpusavyje ir rūpinasi savimi. Sei-
mo narių skaičius aiškiai per dide-
lis, kai trečdalis tautos išvažiavęs į 
užsienį. 

Bendrabutį pasiūlyta 
nugriauti

Posėdyje nuspręsta  neperimti  sa-
vivaldybės nuosavybėn Anykščių 
technologijos mokyklai nereikalin-
go bendrabučio. Su prašymu dėl to į 
savivaldybės administraciją kreipėsi 
Anykščių technologijos mokyklos 
vadovybė, nes pastatas mokyklos 
yra nenaudojamas ir jai nereikalin-
gas. Posėdžio metu skambėjo pa-
siūlymai apskritai Ažupiečių gatvėje 
2-uoju numeriu pažymėtą pastatą 
nugriauti.

Tiesa, savivaldybės specialistai 
paskaičiavo, kad netgi nugriauti 
bendrabutį rajono biudžetui būtų 
sunki našta. Tai kainuotų apie 338 
000 Eur. Norint bendrabučio pastatą 
eksploatuoti, orientacinė rekonstruk-
cijos darbų bei projektavimo ir inži-
nerinių paslaugų kaina būtų – apie 
2 009 200 Eur. Sprendimo projekte 
politikai informuoti, kad už tokią 
sumą savivaldybė galėtų įsigyti 100-
200 butų socialinio būsto fondui. 
Savivaldybei bendrabučio nepe-
rėmus, anot politikų, Švietimo ir 
mokslo ministerija galės bandyti jį 
parduoti per Turto banką arba tiesiog 
nugriauti.

„Turime pavyzdžių, kai Turto 
fondas ir Turto bankas pardavinėja, 
vis tiek nieko nepadaro. Ar mes tiek 
metų lauksime, kol bendrabutis pats 
nugrius?“, - teiravosi rajono Tarybos 
narys, Anykščių socialdemokratų 

Rajono Tarybai tvarkytis 
pagelbės prokurorai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, rugsėjo 29 dieną, rajono Taryba rinkosi į 20-ąjį 
posėdį. Ir šįsyk anykštėnų išrinktieji dirbo labai sparčiai – 20 kar-
tų jų rankos į viršų pakeltos per mažiau nei valandą. Paskutinia-
me pirmojo rudens mėnesio posėdyje vyravo bausmių bei siekių 
griauti tematika, o kai kurių  sprendimų priėmimui rajono meras 
Kęstutis Tubis sakė pasitelksiantis net teisėsaugos organus.

partijos lyderis Dainius Žiogelis.
Rajono meras Kęstutis Tubis sakė, 

kad idealiausias variantas būtų, jei 
bendrabutis sudomintų investuoto-
ją ir čia jis įrengtų gyvenamuosius 
butus.

Dėl senosios ligoninės 
pardavimo kreipsis į 
generalinę prokuratūrą 

Kalbant apie Anykščių techno-
logijos bendrabučio ateitį, rajono 
meras Kęstutis Tubis rajono Tary-
bos posėdyje sakė, kad senosios li-
goninės pastatams bandoma ieškoti 
investuotojų. Dėl to rajono vadovas 
kreipsis net į generalinę prokūratū-
rą.

„Buvo atvykę investuotojai, bet 
labai didelės kainos norėjo senosios 
ligoninės savininkai dabartiniai. 
Vakar (trečiadienį, - red.pastaba) 
renginyje aptariau su generaliniu 
prokuroru, į jį kreipsiuosi, kad ty-
rimą pagreitintų ir galėtų savinin-
kas laisvai disponuoti turtu arba 
įkeisti kitą turtą, kad mums nebūtų 
tos vizualinės taršos ir pavojingu-
mo. Jeigu atsirastų investuotojas, 
dabar butų kainos Anykščiuose 
yra pakilę ženkliai, ir turbūt atsiras 
norinčių tuos butus pirkti. Jeigu in-
vestuotojas būtų – efektyviausias 
variantas, išeitis“, - apie senosios 
ligoninės pastato ateitį kalbėjo K. 
Tubis (mero kalba netaisyta, - red. 
pastaba).

Laikinajam siauruko 
direktoriui skyrė 
drausminę nuobaudą 

Laikinai viešosios įstaigos „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ direk-
toriaus pareigas einančiam Visman-
tui Užalinskui už Trišalės viešųjų 
darbų įgyvendinimo ir finansavimo 
sutarties pažeidimą rajono Taryba 
nusprendė skirti pastabą.

„Skyrė atlikti darbus pagalbi-
niams darbininkams ne Anykščių 
rajono savivaldybės teritorijoje, kaip 
buvo numatyta sutartyje“, - informa-
vo Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėjas Alfredas 
Bulotas.

Rajono meras Kęstutis Tubis krei-
pėsi į Panevėžio apygardos vyriau-
siąją prokurorę dėl galimo darbų 
saugos pažeidimo.

„Tas įvykis nėra registruotas 
pranešimuose apie nusikaltimus ir 
pranešimus žurnale Panevėžyje. 
Manau, kad prokuratūra įvertins 
situaciją ir priims sprendimus. Tas 
žmogus, kuris atliko viešuosius 
darbus, jam buvo amputuota kairės 
rankos plaštakos mažasis pirštas“, - 
sakė K.Tubis.

V. Užalinskui iš pradžių buvo siū-
loma skirti papeikimą, tačiau rajono 
Taryba nusprendė, kad tokia draus-
minė nuobauda yra per griežta.

Kelių remontui sutaupė  lėšų

Lietuvos automobilių kelių direk-
cija Anykščių rajono savivaldybei 
šiemet skyrė  1 097 300 eurų Kelių 
priežiūros ir plėtros programos lėšų 
vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 
tiesti, taisyti ir prižiūrėti. Vasarį  lė-
šos buvo paskirstytos dar tiksliai 
nežinant planuotų darbų ir paslaugų 
kainų. Atlikus planuotus viešuosius 
pirkimus, rajono Taryba informuota, 
kad susitaupė 267 761 euras. Šias 
lėšas nuspręsta paskirstyti seniūni-
jų vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
priežiūrai: Svėdasų Kalno gatvės da-
lies remontui – 7 600 eurų, Anykščių 
Valančiaus gatvei – 26 800 eurų.

Savivaldybė pirks 
20 socialinių būstų

Įgyvendindama socialinio būsto 
fondo plėtrą,  savivaldybės adminis-
tracija šiemet ir kitais metais pirks 20 
butų su patogumais Anykščių mieste 
- 12 vieno kambario, 6 dviejų kam-
barių ir 2 trijų kambarių butus. Butai 
bus perkami už Europos Sąjungos 
fondų lėšas. Privalomai 15 proc. 45 
169 Eur, rajono Tarybos sprendimu 
prie butų pirkimo savivaldybė pridės 
ir rajono biudžeto lėšų. Bendra pro-
jekto vertė  - 301 124 Eur.

Socialinio būsto Anykščių rajone 
laukia 63 asmenys.

Rajono Tarybos narys, so-
cialdemokratas Dainius 
Žiogelis mano, kad net jei 
savivaldybei ir nepriklauso 
Anykščių technologijos mo-
kyklos bendrabutis, savival-
dybei turėtų rūpėti jo atei-
tis, nes griūvantys pastatai 
miesto nepuošia.

Savivaldybės Teisės, perso-
nalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas Alfredas Bu-
lotas sakė, kad rajono Tarybos 
nariai laikinajam siauruko di-
rektoriui Vismantui Užalins-
kui vietoje papeikimo pasiūlė 
skirti švelnesnę drausminę 
nuobaudą – pastabą.

Na, čia, žiūrint ant ko pasirašote

Algis ČAPLIKAS, buvęs Aplin-
kos ministras, kalbėjo, kad nelabai 
prisimena 1999 metais pasirašytą 
medinės pilies statybų deklaraciją:  

„Ką čia prisiminsi. Paėmiau ir pa-
sirašiau.Tuo ir didžiuojuosi. Tada ir 
pradedi suprasti, kad politiko duona – 
ne vien tik neigiamos emocijos.“

Naujojoje pilyje ginsimės 
nuo opozicijos

Gintautas ZABIELA, archeolo-
gas, kalbėjo medinės pilies statybų 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio pra-
džios iškilmėse: 

„Ties šita pilimi, kaip dabar madin-
ga sakyti, pasikeitė Lietuvos geopo-
litinė situacija. Mindaugas atsilaikė 
užsidaręs prieš sukilusių kunigaikščių 
kariuomenę, po to apjungė Lietuvą, 
krikštijosi, užsidėjo karūną.“

Svarbu ne tavo prigimtis, 
o įvaizdis

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, 
apie tai, kad asilai geriau 
karves gano nei šunys: 
„Geriausiai su galvijais „dirba“ 

asilai. Jie bjauriai bliauna, baidyda-
mi laukinius žvėris, o karvės asilams 
paklūsta, juos laikydami bandos lyde-
riais.”

Priklauso ir nuo to, apie 
ką šnekies...

Kęstutis TUBIS, apie tai, kaip 
pavyko susitarti su ūkininku, jog 
šis leistų įrengti privažiavimą per 
jo žemę iki Daumantų atodangos: 

„Kaip šneki su žmogumi, taip ir 
atsiliepia, net su čigonu galima susiš-
nekėti.“

Elektroninėmis ryšio 
priemonėmis...

Raimondas BALSYS, Anykščių 
rajono Tarybos narys, ūkininkas, 
apie kiaulių išskerdimą: 

„Dėl kiaulių maro ir kiaulių išsker-
dimo, manau, yra paskubėta, ypač su 
mažais ūkiais. Kaip ten ta viena ar dvi 
kiaulės, uždarytos garde, gali platinti 
ligą, man tai nelabai suvokiama.“

Gal sukelkime kokį mažą žemės 
drebėjimą

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono Tarybos narys, apie Anykš-
čių technologijos mokyklos ben-
drabutį: 

„Turime pavyzdžių, kai Turto 
fondas ir Turto bankas pardavinėja, 
vis tiek nieko nepadaro. Ar mes tiek 
metų lauksime, kol bendrabutis pats 
nugrius?“  

 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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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Man patinka ruduo ir ypač 
antrasis jo mėnuo. spalis – vienas 
turtingiausių metų mėnesių, kai bene 
kiekvieną dieną galima šventę švęsti.

Šiandien, spalio 1-ąją, minima 
Tarptautinė pagyvenusių žmonių 
diena. Anykščiams ši diena turėtų 

būti ypač svarbi. juk jau keletą metų 
kalbant apie sparčiai senstančią 
lietuvą, Anykščių rajonas minimas 
tarp tų, kur gyvena daugiausiai 65-
erių ir vyresnio amžiaus žmonių. net 
ir rajoną valdo pagyvenę politikai, o 
pagrindiniai apie kurortą svajojančių 
Anykščių poilsiautojai – pensininkai. 
Viena iš pagrindinių šios datos užda-
vinių  - ugdyti jaunų žmonių pagarbą 
senyvo amžiaus žmonėms. Čia ausyse 
taip ir skamba populiarios muzikos 
grupės „Šventinis Bankuchenas“ 
dainos fragmentas: „...ir jei matai 
troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam 
vietą piemeny“. nors apie kokią jau-
nų žmonių pagarbą galima kalbėti, 
kai jos vis mažiau tam pačiam jauni-
mui iš rajoną bei lietuvą valdančių 
pensininkų...Grįžtant prie šventinės 
tematikos, manau, Anykščiuose rei-
kėtų kur kas didingesnio renginio, nei 

Tarptautinės pagyvenusiųjų dienos 
paminėjimo Anykščių kultūros centro 
mažojoje salėje.Anykščiuose vyksta 
bent keli jaunimui skirti festivaliai, 
o pensininkai didelės šventės neturi. 
Reikia festivalio ir pagyvenusiems 
žmonėms, kur skambėtų kapelos, 
„sveikinimų koncertų“ populiariau-
sios dainos. Festivalis, žinant sunkią 
pagyvenusių žmonių dalią, be abejo, 
turėtų būti nemokamas ir tęstis ma-
žiausiai savaitę, kad bendravimo su 
savo užsienyje nugaras lenkiančiais 
vaikais bei anūkais išsiilgę senjorai 
tarpusavyje galėtų pasibūti, džiaugs-
mais ir vargais pasidalinti...

spalio 1-ąją minima ir Pasauli-
nė muzikos diena. Anykščiai, kaip 
žinia, ne tik poetų ir rašytojų, bet ir 
muzikantų kraštas. Štai Anykščiuose 
neseniai apsistojęs verslininkas ir 
atlikėjas kazimieras jakutis išleido 

naują dainų albumą „Gegužraibės“. 
„Rudenį keičiasi ne tik gamta, jos 
spalvos, bet ir menininko kūryba“, 
- skelbia atlikėjas, į savo dainas 
įnešęs daugiau naujo skambesio. O 
kaip to naujo skambesio norėtųsi 
palinkėti Anykščių kultūros centro 
meno mėgėjų kolektyvams, kurie lyg 
ta užsikirtusi sena plokštelė pradeda 
vis naują sezoną, tačiau su ta pačia 
pabodusia daina...

Pirmąjį spalio šeštadienį lietuvoje 
švenčiama kūno kultūros ir sporto 
diena. Šią dieną visoje lietuvoje 
organizuojami sporto renginiai, į 
kuriuos stengiamasi įtraukti visus 
žmones. kiek tenka stebėti Anykš-
čiuose rengiamas šventes, jose 
labiausiai ir trūksta to „įtraukti“. 
ir visai nesvarbu, ar tai Obuolinės, 
ar kažkoks sporto renginys, visiems 
tų švenčių dalyviams būtų kur kas 

linksmiau tais obuoliais mėtytis, nei 
stebėti, kaip tai daro kokiai nors ben-
druomenei priklausantys piliečiai.

Pabaigai – šį šeštadienį minima 
Tarptautinė kavos diena. Anykščiuo-
se viena po kitos atsidaro naujos 
viešojo maitinimo įstaigos, tačiau 
pagrindiniai jų lankytojai tikrai 
ne šiandien Pagyvenusiųjų dieną 
minintys senjorai. Prieš keletą metų 
Anykščiuose buvo graži tradicija 
bent kartą metuose juos į kavines pa-
kviesti nemokamos kavos puodeliui. 
sugrąžinkime tą tradiciją, galbūt 
su ja į po vasarą ištuštėjusių turistų 
gretų į kavines  sugrįš ir tas ausiai 
mielas šurmulys.

 ir nepykite ant padavėjo, jei vie-
toje kavai pamaišyti skirto šaukštelio 
jums atneš šakutę, čia – Anykščiai, 
kur šventę reik kiekvieną dieną 
švęst...

Gebėjimas sutarti ir susitarti –
viena svarbiausių savybių
2015 m. pirmą kartą Lietuvoje 

rengtuose tiesioginiuose mero rinki-
muose įveikęs dvi kadencijas Anykš-
čių meru buvusį konservatorių Sigutį 
Obelevičių, prie rajono valdžios vairo 
stojo nepartinis, bet Liberalų sąjūdžio 
remiamas Kęstutis Tubis. Aktyviai už 
dabartinį merą agitavo ir šiemet į Sei-
mo narius kandidatuojantis L. Pakel-
tis. „Atsisakydamas eiti į rinkimus ir 
užleisdamas vietą kitam žmogui, ma-
nau, jog parodžiau, kad esu koman-
dos žmogus. Parodžiau, kad pirmiau-
sia žiūrėjau ne savo interesų, o rajono 
žmonių. Anykščiams verkiant reikėjo 
permainų, pokyčių, tvirtos, griežtos 
rankos, o dabartinis meras, manau, 
tikrai gerai su šiomis užduotimis susi-
dorojo“, – apie savo pasirinkimą ne-
dalyvauti mero rinkimuose yra sakęs 
L. Pakeltis. 

K. Tubis, paklaustas, kokius prana-
šumus prieš kitus kandidatus į Seimą 
turi L. Pakeltis, daugiausiai kalbėjo 
apie jo darbą esant Tarybos nariu bei 
patirtį, sukauptą būnant tiek opozici-
joje, tiek dabar esant pozicijos lyde-
riu. „Tarybos daugumą sudarančioje 
Liberalų frakcijoje yra ne tik Liberalų 
sąjūdžio nariai, bet ir trys nepartiniai. 
Prie mūsų taip pat prisijungė konser-
vatoriai. Tai rodo, kad mes sugebam 

Kęstutis Tubis: „Lukas Pakeltis – 
geriausias iš esamų kandidatų“
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, kalbėdamas apie vien-

mandatėje Anykščių – Panevėžio apygardoje į Seimą kandida-
tuojantį Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narį, antrą ka-
denciją Anykščių rajono taryboje dirbantį Luką Pakeltį, lieka 
lakoniškas: „Aš balsuosiu už Luką Pakeltį jau vien todėl, kad tai 
yra geriausias kandidatas iš visų esamų“.

dirbti ne vien partiniu principu, o vado-
vaudamiesi loginiu mąstymu ir sveiku 
protu. Sugebėjimas susitarti yra viena 
būtiniausių savybių Seimo nariui. L. 
Pakeltis šią savybę, manau, tikrai įgijo 
antrą kadenciją besidarbuodamas Ta-
ryboje“, – kalbėjo K. Tubis. 

Pasak jo, politikoje būtina ne tik ak-
tyviai reikšti savo nuomonę, ginti savo 
poziciją, bet ir išgirsti kitą: „Būna, kad 
ir mes karštai padiskutuojam – niekas 
to neišvengia, bet džiaugiuosi, kad tos 
diskusijos neperžengia asmeniškumų 
ribos. Jeigu išgirdęs tavo nuomonei 
priešingą poziciją, tai priimi asmeniš-
kai, tai yra labai blogai, vadinasi, toliau 
nebegalima racionaliai dirbti. Čia kaip 
toj pasakoj apie gaidelį ir vištelę, kur 
gaidelis vištelei akytę išmušė, jis buvo 
nekaltas, nes ožka lazdyną apgraužė ir 
t.t. Jeigu „užsiciklinsi“ ties vienu klau-
simu ar problema, nieko nebus – rei-
kia kiek galima racionaliau diskutuoti, 
išdėstyti galimus sprendimų variantus, 
užbaigti ir imtis kito darbo. Džiaugiuo-
si, kad tokiu principu dirba ir mūsų 
Taryba – jokios smulkios rietenos ar 
bereikalingos diskusijos nepereina į 
Tarybą, o viskas labai gražiai, ūkiškai 
išdiskutuojama komitetuose. O Ta-
rybos posėdžiai vyksta operatyviai, 
sklandžiai, užtrunka valandą. Ir pats L. 
Pakeltis puikiai pažįsta šią „virtuvę“, 

tad nuolat būdamas įvykių epicentre, 
žinodamas Anykščių rajono proble-
mas, pažindamas anykštėnus, jis pui-
kiai galėtų dirbti ir Seime“.

L. Pakeltis išmano 
Anykščių problemas
Naujai išrinkta rajono valdžia dirba 

dar tik pusantrų metų, tačiau, pasak 
mero K. Tubio, jau yra nuveikta ne-
mažai darbų: „Nuo Vilniaus gatvės 
pabaigos SPA link tvarkomas kelias, 
pradėjom pilies statybas, visiškai su-
tvarkėm Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos kompleksą, miesto stadione sužė-
lusi veja, statomi teniso kortai – visa 
tai sutarimo ir bendro darbo rezultatas. 
Gebėjimas susitarti duoda labai daug, 
nes jeigu tik riejiesi ir negali rasti ben-
dro sprendimo, tai pirmiausiai pra-
randi valstybės investicijų programos 
pinigus, kurie regionams yra labai 
reikalingi. Beje, dar kalbant apie nu-
veiktus darbus, Anykščiai daug metų 
„pirmavo“ šilumos kaina – dabar ji 
sumažėjo trečdaliu. Ir tai ne pažadai, 
o jau realiai padaryti darbai“.

Dar viena savybė, reikalinga sti-
priam politikui, kurią L. Pakeltis, pa-
sak mero, tikrai turi – tai iniciatyvu-
mas. „Užsisėdėti vienoje vietoje labai 
žalinga, kaip ir mąstyti, kad ilsėtis ga-
lima trejus kadencijos metus, o jau ke-
tvirtais – prieš rinkimus – gal ir dirbti 
pradėti laikas. Mes darbus darom ne-
laukdami nei kadencijos vidurio, nei 
jos pabaigos. Manau, akivaizdus ir 
mūsų frakcijos skaidrumas – tai ma-
tyti ir iš atrankų į vadovų postus, nes 
visiškai nežiūrim, kokiai politinei par-
tijai jis priklauso ar kokios jo pažiūros, 
mums svarbiausia žmogaus kvalifika-
cija. Buvo politikų, kurie bandė kaž-
kur kažką paveikti iš šalies, bet, matyt, 
suprato, kad tai neduos jokios naudos 
ir tų prašymų praktiškai neliko. Princi-
pingumas, nešališkumas, skaidrumas 
yra mūsų veiklos bendras vardiklis“, 
– kalbėjo K. Tubis. 

Meras teigė, per savo pusantrų metų 
kadenciją nėra sulaukęs priekaištų 
dėl savo principingumo: „Kontrolė 
vis tiek turi būti, kai nėra priežiūros, 
„gaspadoriško“ požiūrio, tada tiek 
savivaldybėje, tiek valstybėje vyksta 
anarchija“.

Idealus laikas eiti į Seimą
K. Tubis kalbėjo, kad dabartinis lai-

kas L. Pakelčiui dalyvauti Seimo rin-
kimuose labai dėkingas: „L. Pakeltis 
dirba antrą kadenciją Taryboj, tad žino 
rajono poreikius ir iš Tarybos nario, 
frakcijos pirmininko pozicijos išeiti į 

Seimą yra labai naudinga. Jis puikiai 
žino, kokie projektai jau yra vykdo-
mi, kokie planuojami, žino rajono 
politiką, problemas, trumpai tariant, 
žino, ko reikia Anykščiams. O Seimo 
narys rajonui gali padėti labai daug. 
Iš dabartinių Seimo narių anykštėnų 
R. Sargūnas stengėsi kažkiek padėti, 
o iš kito Seimo nario tik asmeniniai 
prašymai yra buvę...“

„Netgi atstovaujant Vyriausybė-
je, ministerijose, departamentuose, 
kai kartu su meru eina Seimo narys, 
yra geriau, tvirčiau. Kai kur reikia, 
kad meras eitų vienas, jeigu yra geri 
santykiai su ministru, tam tikrų smul-
kmenų, techninių detalių Seimo nariui 
ir nereikia žinoti. O jau kur yra vals-
tybės investicijų programos, lėšos, 
kurios yra skirstomos per biudžetą, 
tai Seimo narys tikrai gali padėti ir aš 
manau, kad Lukas šitoj vietoj galėtų 
būti labai naudingas“. 

Politikos mohikanai 
dažnai juokina tautą
Mero nuomone, Lietuva per visą 

nepriklausomybės laikotarpį pasikei-
tė, užaugo nauja karta, tad ir politi-
koje turėtų reikštis nauji, išsilavinę, 
šiuolaikiškus mokslus baigę žmonės. 
„Seime vyko susitikimas su Švietimo 
ir mokslo ministre dėl A. Vienuolio 
progimnazijos reikalų, turėjau keletą 
minučių stebėti Seimo narių darbą 
salėje. Baisiai atrodo. Kai per televi-
zorių žiūri, dar ne taip baisu, bet kai 
iš arti stebi, kai matai, kaip jie elgiasi 
posėdžių metu – kas telefonu garsiau-
siai šneka, kas kompiuteriu žaidžia, 
tai apgailėtina ir netoleruotina. Tada 
Tarybos posėdžiai savivaldybėje yra 
pavyzdys. Seimo narių pasikeitimas 
yra būtinas, nes kai kurie Seime yra 
nuo pat nepriklausomybės, jie nie-
kur kitur nėra dirbę, jie susikuria sau 
patogią aplinką. Tai žalinga, nes toks 
žmogus įgauna tam tikrus veiklos 
modelius, mechanizmus, kad išlik-
tų toj erdvėj, kad būtų patogu. Ir tai 
kenkia jam kaip asmenybei, kenkia 
visuomenei, kenkia ir visai politinei 
sistemai. Kad žmonės pribrendę per-
mainoms, parodė ir praeiti tiesioginiai 
mero rinkimai. Manau, tą patį paro-
dys ir ateinantys Seimo rinkimai“, – 
savo nuomonę dėstė meras. 

Paklaustas, ar jaunas L. Pakelčio 
amžius yra labiau privalumas ar trū-
kumas, K. Tubis sakė: „Lukas jaunas 
buvo, kai pradėjo pirmą kadenciją, da-
bar įgavo visokios patirties: ir gyveni-
miškos, ir politinės, galų gale ir darbo 
opozicijoje patirties. Jo situacija yra 

gana įdomi. Meras – ne partijos narys, 
iškeltas Liberalų sąjūdžio, o jis – frak-
cijos pirmininkas ir Liberalų skyriaus 
pirmininkas, ir puikiai mes sutariam, 
vadinasi, gebame dirbti kartu“.

„L. Pakeltį pažįstu nuo 2011 m. Tai 
protingas, išsilavinęs, veiklus žmo-
gus. Aš už jį balsuosiu. Dar viena jo 
stiprioji pusė, kad anykštėnai jį mato 
nuolat, o ne tik žvelgiantį iš plakatų 
prieš rinkimus“, – kalbėjo meras. 

Balsuoti reikia už naujos 
kartos politikus
Į klausimą, ko pirmiausiai tikėtųsi 

L. Pakelčiui tapus Seimo nariu, K. 
Tubis kalbėjo: „Yra labai daug įsta-
tymų, kuriuos reikia taisyti, nes jie 
neskatina iniciatyvos, vystymosi. Pa-
vyzdžiui, europiniai projektai. Pini-
gams įsavinti skirta septyneri metai, o 
štai praėjo jau treji ir ministerijos nie-
kaip nesugeba parengti tvarkų, kaip 
tas lėšas naudoti. Būtų buvę kitaip - ir 
darbo vietų jau būtų buvę daugiau, 
ir įmonės galėtų efektyviau dirbti, ir 
darbuotojams atlyginimus didesnius 
mokėti. O dabar yra neveiklumas 
arba kompetencijos stoka. 

Manau, nauji Seimo nariai turėtų 
tą iniciatyvą rodyti ir patys savo pa-
vyzdžiu. Daugiau galėtų racionalių 
sprendimų pateikti tas, kuris buvo ir 
pozicijoj, ir opozicijoj, Taryboj dirbo 
dvi kadencijas, o ne tas, kuris Seime 
makalavosi kelias kadencijas. Jo dėka 
mes galėtume realizuoti savo idėjas. 

Pavyzdžiui, aprašai, perengti 
Aplinkos ministerijos, kad vanden-
tiekis gali būti vedamas gyvenvietė-
se iki 200 gyventojų, o kanalizacija 
vedama ten, kur per 200. Tai vedam 
vandentiekį, bet nedarom kanalizaci-
jos arba atvirkščiai. Tai visiškai nesu-
prantama, kodėl vienu metu negalima 
padaryti abiejų dalykų. Kodėl, jeigu 
yra 201 gyventojas, yra viena tvarka, 
o jeigu 199 – kita tvarka. Na, ir nie-
kaip nepavyksta įrodyti ministerijų 
klerkams, kad mes geriausiai žinom, 
kaip reikėtų daryti. Manau, tokie Sei-
mo nariai kaip Lukas jau suprastų 
situaciją, ką ir kaip reikia daryt, o ne 
bukai užsispirtų. 

Jeigu žmogus, turėdamas savo 
verslą ir jame sėkmingai dirbdamas, 
išmano, kaip tai daryti, tai manau, iš-
manys ir kitame darbe. Seime reika-
lingos įvairios patirtys“.

Paprašytas įvardinti tris priežastis, 
kodėl anykštėnai turėtų balsuoti už L. 
Pakeltį, meras teigė: „Pirma, jis yra 
geriausias kandidatas iš visų esamų. 
Antra – tai žmogus, kuris žino, kaip 
galima pakeisti dabartinę politinę si-
tuaciją ir, manau, gebėsiantis tai pa-
daryti. Ir trečia – tai žmogus, kuriuo 
galima pasitikėti ir tikėti jo kompe-
tencija. Tai naujos kartos politikas. O 
ūsuotų bebrų ir taip per visą Lietuvą 
prisirinks“.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad kandidatas į 
Seimo narius Lukas Pakeltis, įgijęs patirties dirbdamas savival-
doje, sugebėtų puikiai atstovauti anykštėnų interesams ir Seime.

Politinė reklama, bus apmokėta iš vienmantatės Anykščių - Panevėžio apygardos Nr. 49 kandidato Luko Pakelčio rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1195
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Pasirašyti deklaraciją kvietė
pats meras Kęstutis Tubis

Medinės pilies statybų dekla-
racija pasirašyta Šeimyniškėlių 
piliakalnio prieigose, mediniame 
apžvalgos bokšte. Savo parašais 
Vorutos statybų pradžios deklara-
ciją įamžino rajono  meras Kęstutis 
Tubis, Kultūros  viceministras Ar-
nas Neverauskas, Kultūros paveldo 
departamento atstovai, archeologas 
doc. dr. Gintautas Zabiela, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos nariai, 1999 ir 
2004 metais medinės pilies statybų 
deklaracijas pasirašę tuomet mero 
pareigas užėmę Saulius Nefas bei 
Alvydas Gervinskas, esami ir buvę 
Anykščių rajono tarybos nariai, 
krašto muziejininkai, kiti Anykščių 
rajono šviesuoliai. Iš viso deklara-
ciją pasirašė 33 asmenys. Savival-
dybės specialistė ryšiams su visuo-
mene Adelė Aglinskaitė „Anykštai“ 
sakė, kad pasirašyti deklaraciją 
svečius kvietėsi pats rajono meras 
K. Tubis.

20 metų trukusios 
pastangos pildosi

„Atsižvelgdami į istorinius šalti-

nius apie XIII –XIV amžiuje Lie-
tuvoje stovėjusias medines pilis, 
Šeimyniškėlių archeologinių tyri-
nėjimų rezultatus ir nenuilstančių 
Anykščių krašto šviesuolių siekį 
įamžinti mūsų istorines šaknis, iš-
kilmingai pareiškiame, kad beveik 
20 metų trukusios pastangos iš 
užmarštyje paskandintos praeities 
prikelti mūsų ainių gyvenimą ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio, šiandien 
pildosi. 

2016 metų rugsėjo 27 dieną į 
istorinę Anykščių žemę įkasama 
Vorutos pilies statybų pradžios sija.
Tikimės, kad autentiškoje aplin-
koje stovėsianti medinė pilis ilgus 
amžius išliks gyvosios Lietuvos 
istorijos pažinimo mokykla, patri-
otizmą ugdančiu turizmo objektu, 
mūsų krašto istorinės atminties 
puoselėtoja ir saugotoja“, - skel-
biama deklaracijoje, kurią ant Šei-
myniškėlių piliakalnio vykusios 
ceremonijos metu perskaitė rajono 
meras K. Tubis. Taip pat perskaity-
tos ir dvi anksčiau parengtos pilies 
statybų deklaracijos – 1999 metais 
Lietuvos kultūros ministerijoje pa-
sirašytą deklaraciją skaitė tuo metu 
Anykščių rajono meru dirbęs S. Ne-
fas, beje, į renginį atvykęs su dviem 
mažamečiais vaikais. 2004 metais 

parengtą pilies statybų deklaraciją, 
kurią pasirašė ir tuometinis šalies 
prezidentas Valdas Adamkus, per-
skaitė buvęs rajono meras Alvydas 
Gervinskas.

Ateities kartoms – šeši ženklai

Pilies statybų pradžios kapsulė 
įdėta į medinį rąstą ir įleista į Šei-
myniškėlių piliakalnio žemę. Čia 
taip pat palikti  šeši ženklai – trys 
pilies statybų deklaracijos, dvi 

monetos – 1997 metų laidos lietu-
viškas centas ir 2016 metų laidos 
euras, taip mažas gabalėlis rąsto, 
kurį piliakalnio teritorijoje iška-
sė archeologas Gintautas Zabiela. 
Kapsulę į žemę įleido buvę rajono 
merai Saulius Nefas, Alvydas Ger-
vinskas, dabartinis meras K. Tubis, 
archeologas doc. dr. G. Zabiela, pilį 
statysiančios UAB „Povilo Gurklio 
firma“ vadovas Povilas Gurklys ir 
profesorius Antanas Tyla.

Buvęs Aplinkos ministras 
tiesiog pasirašė...

„Ką čia prisiminsi. Paėmiau ir 
pasirašiau.Tuo ir didžiuojuosi. Tada 
ir pradedi suprasti, kad politiko 
duona – ne vien tik neigiamos emo-
cijos. Tai – tikrai nedidelis mano 
nuopelnas. Čia yra miesto valdžios, 
buvusių ir dabartinių valdžių, nuo-
pelnas. Tik kuriantis padaro, tik 
einantis į priekį ir nebijantis, taigi, 
šlovė ir visa garbė – miesto merams 
ir dabartiniam merui“, - sakė 1999 
metais parašą ant deklaracijos dėl 
medinės pilies statybų ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio suraitęs tuo-
metinis Aplinkos ministras Algis 
Čaplikas.

Į Anykščius važiuos iš visos
Europos

Kultūros viceministras A. Ne-
verauskas savo kalboje pabrėžė, kad 
piliakalniai  - dvasingumo simboliai 
ir tautą vienijantys simboliai.

„Džiugu, kad čia drauge susirinkę 
žengiame tokį istorinį žingsnį. Nea-
bejoju, kad ateityje ši vieta taps tokia, 
kur galės susirinkti bendruomenė, 

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio pradėtos
medinės pilies statybos

kur matysime dešimtis ar net šim-
tus susirinkusių žmonių, leidžiančių 
laisvalaikį prasmingai, galvojančių ir 
žinančių Lietuvos istoriją.Tai bus dar 
vienas iš daugelio objektų, dėl kurių 
žmonės ne tik iš visos Lietuvos, bet 
iš Europos atvažiuos į Anykščius ir 
galės turiningai praleisti savo laisva-
laikį. Tai bus vieta, į kurią bus galima 
atsivežti savo šeimas, draugus ir nuo 
to bus geriau ne tik vietiniams gyven-
tojams, bet ir visai Lietuvai“, - į ateitį, 
pastačius medinę pilį, optimistiškai 
žvelgė A. Neverauskas.

Medinė pilis – vienijanti jėga

Profesorius Antanas Tyla paste-
bėjo, kad anykštėnai turi didžiulį 
istorinį paveldą, iš kurio semiasi 
sau jėgų patriotizmui ir pilietinei 
raiškai.

Užsak. Nr. 1188

Pilies statybų pradžios kapsulę ceremonijos dalyviai į piliakalnio žemę įleido santūriais veidais. Pir-
mas iš kairės – archeologas doc. dr. Gintautas Zabiela, buvę rajono merai Alvydas Gervinskas ir 
Saulius Nefas, „Povilo Gurklio firmos“ vadovas Povilas Gurklys, rajono meras Kęstutis Tubis ir 
profesorius Antanas Tyla.

(Nukelta į 6 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Profesorius Antanas Tyla mano, kad ėmesis pilies statybų meras 
Kęstutis Tubis sutelkė Anykščių bendruomenę. 

Medinės pilies idėja 1997 me-
tais iškėlė tuometinis Anykš-
čių meras Saulius Nefas.
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Žmonės uždirbs daugiau, o 
valdžia nustos kištis į jų asmeni-
nį gyvenimą. Su tokiais įsiparei-
gojimais šiuose Seimo rinkimuo-
se dalyvauja Liberalų sąjūdis. 
Apie būsimus darbus Lietuvai 
paklausėme Liberalų sąjūdžio 
lyderių Remigijaus Šimašiaus ir 
Eugenijaus Gentvilo.  

-Remigijau, ką Jūs asmeniškai 
norėtumėte pakeisti Lietuvoje? 

- Aš siekiu, kad Lietuva taptų 
šalimi, iš kurios nesinori išvažiuoti. 
Kad taip būtų, reikia sudaryti žmo-
nėms geresnes galimybes užsidirb-
ti. Liberalai nuosekliai siūlo ma-
žinti mokesčius dirbantiems, kad 
šeimos, ypač auginančios vaikus, 
turėtų daugiau pinigų. Net simbo-
linis vieno mokesčio sumažinimas 
iš karto keliomis dešimtimis eurų 
didina atlyginimus. Žmonės iš-
važiuoja iš Lietuvos, nes neranda 
gero darbo. Būtina skatinti smulkų 
verslą, ypač regionuose. Žmogus 
didžiuosis, kai pats galės susikurti 
sau darbo vietą. Ir paskutinis, bet ti-
krai labai svarbus dalykas – bendra 
žmonių nuotaika, pagarba vienas 
kitam. Norisi sugrąžinti bendravi-
mą, kad vaikai nuo šeimos, darže-
lio, mokyklos mokytųsi girdėti kitą 
žmogų ir jį gerbti. Savo pavyzdžiu 
tai stengiuosi diegti savo šeimoje.  

- Jūs pats auginate tris vaikus. 
Ką liberalai nori keisti, kad jau-
noji karta išaugtų talentinga ir 
atsakinga?

7 priežastys balsuoti už ateitį ir liberalus 

- Vaikai turi gauti ne tik gerą, 
jiems tinkantį išsilavinimą, bet 
ir užsiimti mėgstama veikla nuo 
mažų dienų. Mes, liberalai, jau 
pasiekėme, kad vaikams kas mė-
nesį būtų skirta po 15 eurų jų bū-
reliams apmokėti. Dabar siekia-

me, kad šie pinigai būtų skiriami 
ir per vaikų vasaros atostogas, bū-
reliai būtų apmokami ir darželinu-
kams. Užsiėmęs vaikas išmoksta 
disciplinos, greičiau atranda savo 

kelią. Taip ir ugdomi talentai. Taip 
sprendžiamos socialinės proble-
mos.

- Kokią Lietuvą įsivaizduojate 
ateityje? 

- Liberalų tikslas – pasiturin-

čių žmonių vakarietiška valstybė, 
kurios kiekvienas gyventojas ger-
biamas, laisvas ir orus. Jei valdžia 
gerbs savo piliečius, į tokią Lietuvą 
norėsis grįžti ir mūsų emigrantams.  

- Eugenijau, kokiu būdu keti-
nate padidinti Lietuvos gyventojų 
atlyginimus? 

- Mūsų specialistai paskaičiavo, 
kaip vidutinį atlyginimą Lietuvoje per 
ateinančius ketverius metus galima 
padidinti nuo dabartinių 600 iki 1000 

eurų. Tam reikia mažinti mokesčius. 
Minimali alga turi būti neapmokes-
tinama. Taip padidėtų mažiausiai 
uždirbančių žmonių pajamos. Keti-
name mažinti PVM, Sodros įmokas. 

Liberalai neleis įvesti jokių naujų 
mokesčių!

- Kokių planų turite Lietuvos 
pensininkams? 

- Dabartinė Vyriausybė pensijas 
šioje kadencijoje padidino vos keliais 
eurais ir tai prieš rinkimus. Gerai tvar-
kantis vidutines senjorų pensijas per 
ketverius metus galima padidinti iki 
400 eurų. Tam reikia rimtos „Sodros“, 
kurios aparatas išsipūtęs, pertvarkos ir 
greitesnio algų bei šalies ekonomikos 
augimo. Norėdami tai pasiekti libera-
lai pasiryžę ne tik mažinti mokesčius, 
bet ir pritraukti į Lietuvą dvigubai 
daugiau užsienio investicijų, kurios 
kurtų naujas darbo vietas. 

- Teigiami pokyčiai labiausiai 
matomi Vilniuje. Kokia yra Lietu-
vos regionų ateitis? 

- Visi Lietuvos miestai ir miesteliai 
turi būti vienodai saugūs, patrauklūs 
dirbti, turiningai leisti laisvalaikį ir au-
ginti vaikus. Dabar regionuose sukišta 
daug pinigų į gražias aikštes ir šaliga-
tvius, tačiau trūksta gerų darbo vietų. 
Todėl žmonės išvažiuoja. Liberalai pa-
keis dabartinę politiką, kad pagrindinis 
dėmesys būtų skiriamas naujų darbo 
vietų kūrimui, žmonių verslumo ska-
tinimui, kad atotrūkis tarp Vilniaus ir 
kitų miestų sumažėtų. Jei to nepadary-
sime, gražiose mūsų miestelių aikštėse 
bus daugiau balandžių, o ne žmonių.   

Politinė reklama bus apmokėta iš Liberalų 
sąjūdžio rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsak. 
Nr. 1196

Ką PADARYS LIBERALAI: 

Vidutė alga Lietuvoje perkops 1000 eurų1. 
Pensijos pakaks gyventi oriai 2. 
Mažinsime mokesčius, neleisime įvesti naujų 3. 
Mūsų miestai ir miesteliai taps patrauklūs gyventi4. 
Įteisinsime dvigubą pilietybę užsienio lietuviams 5. 
Jausitės saugūs savo namuose, kieme, šalyje6. 
Mokytojai vaikus paruoš sėkmingai karjerai7. 

„Kaip gražu, kad atsiranda pras-
minga idėja, kurią bendražygiai 
metai po metų tęsia ir atveda tą 
idėją iki tikslo vykdymo. Džiau-
giuosi visais Anykščių merais, 
kurie palaikė šią idėją ir ypatingai 
- dabar realizuojantį medinės Šei-
myniškėlių pilies atstatymo idėją 
merą K. Tubį. Darbas, kuris dirba-
mas darniai, vieningai yra ne vien 
tik darbas, bet tai yra vienijanti 
jėga, ugdanti tautos vienybę ir su-
sitelkimą bendriems prasmingiems 
tikslams. Šiandien ypatinga šventė 
ir nesijaudinti sunku. Džiaugsi-
mės po metų, matydami šios pilies 
kuorus ir sienas, ir rūmus. Be galo 
džiaugiuosi šiuo mero K. Tubio 
Anykščių visuomenės sutelkimu 

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio pradėtos
medinės pilies statybos

ir linkiu, kad būtų lengvai įvykdo-
mas šios idėjos paskutinis tikslas“, 
- linkėjo A. Tyla.

Projektas – ne vieno 
Anykščių mero

„Tai – projektas, kuris nėra vie-
no žmogaus, nėra vieno mero. Tai 
yra Lietuvos arba net daugiau pro-
jektas. Šita vieta jau ištirta, apie ją 
mes žinome daug ką. Žinome, kad 
šitoje vietoje Lietuvos kūrimosi 
laikais, XIII amžiaus viduryje, 
Mindaugas, tuometiniai jo archi-
tektai, pasirinko įkurti vieną iš jo 
pilių, kurios turėjo ginti ir gynė 
kraštą nuo priešų. Ties šita pilimi, 
kaip dabar madinga sakyti, pasi-
keitė Lietuvos geopolitinė situaci-
ja. Mindaugas atsilaikė užsidaręs 
prieš sukilusių kunigaikščių ka-
riuomenę, po to apjungė Lietuvą, 
krikštijosi, užsidėjo karūną. To-
kia vieta, kurios įrodymui tegu ir 
trūksta rašytinių šaltinių, tačiau per 
20 metų mes surinkome labai daug. 
Archeologai yra kaip savotiški kri-
minalistai, praeities pėdsekiai. Yra 
labai daug netiesioginių įrodymų. 
Po 100 metų ta pilis čia vėl atgimė, 
iš jos net pavadinimo neliko, tačiau 
liko piliavietė. Ir dabar vėl. XXI 
amžius, kultūros paveldo apsauga, 
archeologiniai tyrimai ir galų gale 
didelis žmonių, specialistų noras 
pabandyti nors vieną kartą šita-
me plačiame baltų regione, kurie 

išsiskiria tuo, kad Europoje turi 
daugiausia piliakalnių, atkurti tai, 
kas sunyko, nes medžiaga nebuvo 
amžina. Jeigu jūs remiate šią idėją, 
aš matau, kad visi šie darbai turės 
sėkmingą pabaigą“, - ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio kalbėjo arche-
ologas G. Zabiela.

Politikams – raginimas į 
rankas imti kalaviją

Oficialias kalbas paįvairino ir 
netikėtai prie mikrofono prišokęs 
vyras, prisistatęs Šeimyniškių kai-
mo gyventoju ir prisipažinęs, kad į 
renginį atėjęs be jokių kvietimų.

„Aš noriu, kad politikai, kurie čia 
atvažiavo, jie sėstų  ant arklio, į ran-
kas paimtų kalaviją ir apgintų mūsų 
norą normaliai gyventi. Nes mūsų 
Lietuva po truputį degraduoja. Ir 
niekas nenori prisiimti atsakomy-
bės, kodėl taip yra. Politikai sako: 
„Gyvenkime už saugią Lietuvą“, bet 
jeigu mes tokią Lietuvą kuriame, ji 
nebus saugi. Tai, ką jūs deklaruojate, 
įrodykite savo darbais. Dabar labai 
gera proga apie tai pagalvoti“, - į ce-
remoniją susirinkusiems politikams, 
tarp kurių buvo ir ne vienas kandi-
datas į Seimą, patarė Šeimyniškių 
kaimo gyventojas, kurio pasisakymą 
palydėjo nedrąsūs plojimai.

„Pilis ir pilietis. Kiekvienas turi 
sakyti, ką jis galvoja“, - gyventojo 
pasisakymą įvertino ceremonijai 
vadovavęs muziejaus direktorius 

Antanas Verbickas, apžvelgdamas 
medinės pilies kelią nuo idėjos iki 
materijos, ne kartą pabrėžęs, kad 
šis sumanymas sulaukęs nemažai 
visuomenės kritikos bei diskusijų.

Susirinkusieji galėjo savo akimis 
pamatyti, kaip į piliakalnį įsukami 
„varžtai,“ ant kurių bus tvirtinamos 
medinės pilies sijos. Tokių „varžtų“ 
pirmajame pilies etape bus įrengta 
66. Po ceremonijos ant piliakalnio 
meras K. Tubis visus pakvietė po-
kalbį apie pilį perkelti į  restoraną 
„Nykščio namai.“

Edukacines programas rengs
nebaigtoje statyti pilyje 

Priminime, kad dėl pilies staty-
bos savivaldybė rangos sutartį šių 
metų gegužę pasirašė su Kupiškio 
liberalų lyderio Povilo Gurklio va-
dovaujama bendrove „Povilo Gur-
klio firma“. Kol kas suplanuotas 
pirmasis statybos darbų etapas.

Iki kitų metų lapkričio planuo-
jama pastatyti du pilies bokštus ir 
dalį gynybinės tvoros. Tam savi-
valdybės biudžete numatyta skirti 
308 558 eurus. Į  šią sumą įeina ir 
archeologiniai tyrimai, privažiavi-
mo kelio įrengimas, kiti techniniai 
darbai.

Pasibaigus  pirmajam etapui 
savivaldybė sieks,  kad čia vyktų 
edukacinės programos.

Pilies statybos idėją Anykščiai 
puoselėjo daugiau nei dešimtme-

tį, ji numatyta ir Anykščių rajono 
strateginiame plėtros plane.

Pilies statybų idėja 
vadinama „nerimta“

Voruta – istoriniuose dokumentuo-
se minima pilis, garsi tuo, kad per su-
sirėmimą jos teritorijoje 1251 metais 
Lietuvos karaliui Mindaugui pavyko 
apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių, 
siekusių atimti iš jo valdžią. Dalis 
istorikų Vorutą laiko svarbiausia ar 
viena svarbiausių Mindaugo rezi-
dencijų, tačiau, pavyzdžiui, istorikas 
Alfredas Bumblauskas Šeimyniškė-
lių piliakalnio miesto valdžios idėją 
pastatyti medinę pilį, primenančią 
stovėjusią prieš aštuonis amžius, 
vadina „nerimta“. Atstatyti pilies 
neįmanoma, nes nėra išlikusios tų 
laikų projektinės dokumentacijos. 
Nauja pilis bus statoma pagal išli-
kusius 13 amžiaus pilių aprašymus, 
senovinę ikonografiją. Tuo tarpu A. 
Bumblauskas teigia, jog ankstyvųjų 
istorinių laikų ikonografijos nėra, 
yra tik rekonstrukciniai piešiniai, bet 
ir jie hipotetiniai. Istorikas pabrėžė, 
kad statant pilį pirmiausia sugriau-
namas archeologinis paminklas – pi-
liakalnis.

Šeimyniškėlių piliakalnis – ge-
riausiai ištirtas Lietuvos piliakal-
nis. 1990 – 2006 metais čia buvo 
ištirta 3846 kv.m ploto. Per 17 ty-
rinėjimo sezonų surinkta 250 indi-
vidualių metalinių, akmeninių bei 
molinių dirbinių, 1800 keraminių 
šukių, per tūkstantį gyvulių kaulų, 
aptikta 113 stulpaviečių, 11 – 12 
krosnių, sudegusių medinių įtvirti-
nimų liekanų. Visa tyrinėjimų rasta 
medžiaga priskirta  XIII amžiaus 
viduriui – XV amžiaus pradžiai.

(Atkelta iš 5 p.)

Rajono meras Kęstutis Tubis 
prasitarė, kad pilies sienos 
bus impregnuojamos arklių 
šlapimu. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 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 Vėliavnešiai. 
16.20 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Koncertas, skirtas 
Policijos - Angelų sargų, dienai.  
22.40 Ponas Bynas. N-7.  
0.15 Naujoji lietuvių dokumenti-
ka. Mariupolis. N-14.  
1.45 Pasaulio dokumentika.  
3.35 Puaro. N-7. 5.15 Tikri 
vyrai. 

 
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 “Pingviniuko Lolo nuotykiai”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Mažius”. N-7.  
11.45 “Na, palauk!”. 
11.55 “Tai nutiko Manhatane”. 
N-7.  
14.10 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.  
21.45 PREMJERA 
“Amerikietiška afera”. N14.  
0.30 “Bukas ir bukesnis 2”. N14. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
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 Užkerėtoji. N-7.  
13.05 Bio kupolas. N-7.  
15.00 Rojun nublokšti. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
22.00 Ties riba. N-14.  
0.05 Mirtina priesaika. S. 

 
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.  
10.35 Beatos virtuvė.  
11.30 “BBC dokumentika”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “PREMJERA Šuo”. 
19.05 Vagis policininkas. N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
23.00 Kelias į žvaigždes. N14.  
1.10 Urvarausiai. S.  
2.45 Vagis policininkas. N-7.  
4.15 “Laukinių gyvūnų pasaulis”.  

 
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. 
Pavažinėtos mašinos. N-7.  
19.45 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Brokenvudo paslaptys. Kraujas ir 
vanduo. N-7.  
22.55 Ko laukti kai laukiesi. N-7.  
1.00 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.20 Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir Kylio 
dangus. N-7.  

3.50 “Kas namie šeimininkas?”. 
4.35 “Griežčiausi tėvai”.  
5.20 “Viengungis”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klauskite daktaro.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Rasos lašeliai 2015.  
9.45 Koncertas “Aukštumos, 
lygumos, žemumos”.  
10.45 IQ presingas.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Pažvelk į profesiją kitaip.  
12.15 Šventadienio mintys. 
12.45 Didysis muzikų paradas 
2016.  
15.45 Karinės paslaptys.  
16.30 Premjera. Krymas - griež-
tojo režimo kurortas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Šaligatvis.  
18.50 Senjorai, sukruskim.  
19.10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.05 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
22.30 Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apdovanojimai 2016.  
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Such’a’Trip”.  
1.30 Šaligatvis.  
2.20 Septynios Kauno dienos.  
2.50 Neapolietiškos dainos.  
3.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
4.05 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.30 Panorama.

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

6.30 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
14.00 Pasaulio rali-kroso čempi-

onato Latvijos etapas.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Prienų-Birštono “Vytautas”.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Malaizijos 
prizo lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Nakties TOP. N-14.  
23.10 Vikingai. N-14.  
0.10 Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai. N-14.  

 
07.20 „Dykumos”.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 „Moterų daktaras”. N-7. 
12.50 Gamtos pasaulis.  
13.00 „Seimo rinkimai 2016. 
Lazdynų apygarda”.  
14.55 „Sparnuočių gyvenimas. 
Ištvermės ribos”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.50 „Voras”. 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”.  
00.00 „Voras”. N-7. 
02.10 „Sparnuočių gyvenimas”.  
03.50 „Dykumos”.  
05.30 „Sparnuočių gyvenimas”.  
06.20 „24/7

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

 
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 
Apsuptyje. N14.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Paskutinis iš Magikianų. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  

21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Kvantikas. N-14.  
0.30 Elementaru. N-7.  
1.30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 PREMJERA 
Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
20.30 PREMJERA “Visi vyrai - 
kiaulės... 2”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Terminatorius. 
Išsigelbėjimas”. N-7.  
23.45 “Kelias į žvaigždes”. N14.  
1.45 “Muchtaro sugrįžimas””. 

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Sostinės keksiukai”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio resto-
ranai”.  

8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
1515.35 “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. 
N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
2.05 “Mentalistas”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Linija, spalva, forma.  
7.35 Kultmisijos.  
8.20 Šokių akademija (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Linkmenys.  
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.  
17.20 Kultūrų kryžkelė.  
17.50 Rusų gatvė. Žinios.  

18.30 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Septynios Kauno dienos. 
19.30 Anapus čia ir dabar.  
20.30 Penki vakarai.  
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Mėnesienos magija N-7.  
0.10 ARTi. Restauravimas.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Autopilotas (k).  
8.30 “Penktoji pavara”. 
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki...  
11.25 Ne vienas kelyje.  
12.00 “Alfa” savaitė (k).  
12.30 Apie žūklę (k).  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Bus visko (k).  
14.30 “Alfa” savaitė (k).  
15.00 “Penktoji pavara”.  
15.55 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). 

 
7.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  

11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. 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 Farai. N-7.  
23.00 Džesabelė. S.  
0.45 Rezidentai. N-7.  
1.15 Havajai 5.0. N-7.  

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
9.10 “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.  
14.45 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. 

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 Panorama. Terorizmo 
voratinklis Europoje (kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.25 LR Seimo rinkimų debatai.  
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-14.  
0.20 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika.  
10.50 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. Ved.: Violeta Baublienė. 
(kart.). 

 
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 
Banditai. N14.  
0.50 “Judantis objektas”. N-7.  
1.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.35 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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 P.S. Myliu tave. N-7.  

1.05 Elementaru. N-7.  
2.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 PREMJERA 
Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 PREMJERA “Visi vyrai - 
kiaulės... 2”. N-7.  
21.00 “Pavariau”.  
21.30 “Nacionalinis saugumas”. 
N-7.  
23.15 “Terminatorius. 
Išsigelbėjimas”. N-7.  
1.30 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.50 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.35 “Visi vyrai - kiaulės.. 2”. N-7.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. 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 XIV. 
N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 Midsomerio žmogžudystės. 
N14.  
5.05 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė. 
8.15 Penki vakarai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai.  
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 režimo 
kurortas (kart.). 
20.40 Penki vakarai.  
21.30 Gariūnų vyrai.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Ponas Bynas. N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Karinės paslaptys.  
4.00 Anapus čia ir dabar.  
5.00 Panorama.  

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

 
7.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Rizikinga erzinti diedukus. 
N-14.  
0.15 Rezidentai. N-7.  
1.25 Havajai 5.0.  N-7.  
2.15 Elementaru. N-7.  
3.05 Byvis ir Te lagalvis. N-14.  

 
06.25 „Jaunikliai”.  
07.10 Nuoga tiesa. N-7. 
09.10 „Miškinis”. N-7. 
10.15 „Atsargos pulkininkas tiria. 
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”.  
18.55 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Premjera. „Atsargos pul-
kininkas tiria. Savo mirties data”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.30 „24/7”.  
00.30 „Delta”. N-7. 
01.35 Reporteris.  
02.35 „Slaptieji agentai”. N-7. 
03.25 „Miestelio patruliai”. 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 ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.20 LR Seimo rinkimų debatai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Šventinis koncertas, skirtas 
tarptautinei Mokytojų dienai. 
23.15 Italų kino magija. Premjera. 
Fontanos aikštė. N-14.  
1.25 Komisaras Reksas.
 2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Šventinis koncertas, skirtas 
tarptautinei Mokytojų dienai. (kart.). 
5.40 Klausimėlis.lt.  

 
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”. 
14.20 “PREMJERA Mano lem-
ties diena”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Tuk tuk. N14.  
0.25 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.10 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
20.00 Gero vakaro šou.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 

N-7.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Patarėjas. N-14.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.50 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Šuo”. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 PREMJERA 
Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 PREMJERA “Visi vyrai - 
kiaulės... 2”. N-7.  
21.00 PREMJERA “Pasienio 
sargyba”. N-7.  
21.30 “Ekstraktas”. N14.  
23.20 “Nacionalinis saugumas”. 
N-7.  
1.05 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
1.55 “Vampyro dienoraščiai” N14.  
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
 

 
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. 
N14. 
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7. 
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.05 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Duokim garo!. 
8.25 Penki vakarai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai.  
13.00 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal.  
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.  
19.35 Kultmisijos. 

20.25 Penki vakarai.  
21.20 Kelias į namus. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Pavojingas metodas. N-14.  
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Skaitmeninė detoksikacija.  
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). 

 
7.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Rizikinga erzinti diedukus 
2. N-14. 
0.20 Rezidentai. N-7.  
1.20 Havajai 5.0. N-7.  
2.15 Elementaru. N-7.  
3.00 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.25 “Jaunikliai”. Dokumentinis 
serialas. N-7. 
7.10 Auksinė daina. 
9.10 “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. 
Panerių apygarda”.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Atsargos pulki-
ninkas tiria. Kvapnus suvenyras”. 
N-7. 
21.30 Mafijos kronikos. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.30 Patriotai. N-7. 
0.30 “Delta”. N-7. 
1.35 Reporteris.  
2.35 “Slaptieji agentai”. N-7. 
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Delta”.  
4.55 “Laukinis pasaulis”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Istorijos detektyvai.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.20 LR Seimo rinkimų de-
batai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.30 Naujoji lietuvių dokumen-
tika. 
22.30 Premjera. Laiptai į dangų. 
Rytojaus ilgesys. N-7.  
0.10 Tikri vyrai..
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai.  

 
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”. 
14.20 “PREMJERA Mano lem-
ties diena”.  
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. Smurto 
banga. N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. 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 Teisė žudyti. 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 “Šuo”. 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 Farų karai”. 
21.30 “15 šlovės minučių”. N14.  
23.55 “Ekstraktas”. N14.  
1.45 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai” 
N14.  
3.15 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
4.45 “Mistinės istorijos”. N-7.

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “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.  
23.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  
2.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.25 Midsomerio žmogžudystės 
XIV. N14.  
4.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Duokim garo!. 
8.25 Penki vakarai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai.  
12.55 Teatras.  
13.45 Vytautas Mačernis. 
Šeštoji vizija.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.25 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Such’a’Trip”.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Valdžios tvirtovė. N-7.  

19.05 Legendos.  
19.50 Bėdų turgus.  
20.30 Penki vakarai.  
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Italų kino magija. 
Fontanos aikštė. N-14.  
0.40 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Kultmisijos. (kart.). 
5.00 Panorama.

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Skaitmeninė detoksika-
cija.  
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).

 
7.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Vienam gale kablys.. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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 Mirtis iš dangaus. N-14.  
0.05 Rezidentai. N-7.  
1.15 Havajai 5.0. N-7.  
2.10 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
06.25 „Jaunikliai”.  
7.10 Patriotai. N-7. 
8.10 “Sparnuočių gyvenimas. 
Partnerių paieška”.  
9.10 “Miškinis”. N-7. 
10.15 “Voras”. 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.”.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Premjera. “Atsargos 
pulkininkas tiria. Kvapnus suve-
nyras”. N-7. 
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris.  
23.30 Nuoga tiesa. N-7. 
1.35 Reporteris.  
2.35 “Slaptieji agentai”. N-7. 
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Delta”.N-7. 
4.55 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.05 Bėdų turgus.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo! 
22.45 Premjera. Evoliucija. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
4.05 Auksinis balsas.  

 
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”. 
14.20 “PREMJERA Mano lem-
ties diena”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7.  
22.00 PREMJERA Transporteris. 
Visu greičiu. N14.  
23.55 PREMJERA Velnio apsės-
tieji. N14.  
1.40 Tuk tuk. N14.  

6.25 Nuotykių metas. 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 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Tarzanas. N-7.  
21.15 Kodas. L.O.B.I.A.I. N-7.  
23.55 Išduotieji. N-14.  
1.50 Jaunatis. N-14.  

 
6.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas”. N-7.  

10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.30 Antrininkas. N14.  
23.35 “15 šlovės minučių”. N14.  
1.55 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
2.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.30 “Antrininkas”. N14.  
5.05 “Žurovas”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “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 Nusikaltimas”. N14.  
23.25 SNOBO KINAS “Bugi 
Vugi”. N14.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  
3.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.45 “Nebylus liudijimas”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Gustavo enciklopedija.  
7.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
8.15 Penki vakarai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Lietuvos ir Flandrijos ben-
dradarbiavimo 20-mečiui skirtas 
koncertas.  
13.20 Euromaxx.  
13.50 Rusų gatvė.  
14.25 Atspindžiai.  
14.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.10 Bodo (Bodo). N-7.  
19.00 “Epitafija praeinančiam 
laikui”.  
20.25 Penki vakarai. Jūratė 
Baranova.  
21.20 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Laiptai į dangų. Rytojaus 
ilgesys. N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.35 Muzikos pasaulio žvaigždės.  

1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Kelias į namus.  
4.30 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki... (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
0.00 Priklausomi nuo sekso. N14.  
1.00 Gyvenimas yra šventas. 
N-7.  
2.30 Plėšikai. N-7.  
4.10 Ukraina - ne viešnamis. N-7.  
5.30 Sabrina renkasi džihadą. 
N-7.  

 
7.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. 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-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Dredas. N-14.  
0.15 Rizikinga erzinti diedukus 
2. N-14.  
2.25 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.25 “Jaunikliai”.  
7.10 Šiandien kimba.  
8.10 “Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais”.  
9.10 “Miškinis” N-7. 
10.15 “Voras”. 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. 
Justiniškių apygarda”.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Piranijos”. S. 
0.55 “Hibridas”. N-14. 
3.00 “Piranijos”. S. 
4.20 “Hibridas”. N-14. 
5.50 “Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais”.  
6.40 “Laukinis pasaulis”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Klausimėlis.lt. HD. 
6.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
7.25 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Ypatingi gyvūnų tėvai 
(subtitruota). 
13.55 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
N-7.  
14.50 Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Auksinis balsas.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Klausimėlis.lt.  
21.30 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Škotija 
- Lietuva.  
23.45 Premjera. Gyvenimas yra 
gražus (subtitruota). 
1.25 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija 
(subtitruota, kart.). 
2.15 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai (subtitruota, 
kart.). 

 

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 “Pingviniuko Lolo nuotykiai”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Kung Fu triušis. 
Ugnies valdovas. 
11.55 PREMJERA Beilio nuoty-
kiai. Naktis Karvamiestyje. 
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai 
ir laimingai. 
21.20 PREMJERA Nebrendylos 
2. N-7.  
23.25 Superherojus!. N-7.  
1.10 Transporteris. Visu greičiu. 
N14.

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meistrai.  
N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Ratai.  
13.20 Daktaras Dolitlis. N-7.  
15.00 Pasivaikščiojimas su dino-
zaurais. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Iššūkis kaime. N-7.  

21.00 Patriotai. N-14.  
23.00 Redirected/Už Lietuvą! S.  
1.10 Zulu. N-14. 

 
6.05 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Nepaprastai mieli!”.  
11.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Norvegija..  
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 “ Šuo”. 
19.00 “Pasienio sargyba” (k). N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
“Prezidento patikėtinis 2. Spąstai 
teroristams”. N-7.  
23.55 AŠTRUS KINAS “Pragaras 
Konektikute”. N14.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
 

 
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 “Sodo gyventojai”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”.  
12.30 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio resto-
ranai”.  
13.30 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  

16.00 “Viengungis”.  
17.00 “Toledas”. N-7.  
18.45 “Būrėja”.  
19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Brokenvudo paslaptys. Surūgęs 
vynas”. N-7.  
23.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.40 “Bugi Vugi”. N14.  
2.25 “Nusikaltimas”. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Vytautas Mačernis. Šeštoji 
vizija.  
7.00 Kultmisijos.  
7.50 Didžioji Lietuva.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.15 LRT Kultūros akademija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Mesjė! TV filmas. 1, 2 d.  
15.15 ...formatas.  
15.30 Euromaxx.  
16.00 Tikri vyrai.  
16.45 Apokalipsė. Antrasis pasau-
linis karas. N-7.  
17.45 Žinios.  
18.00 Penki vakarai. Gražina 
Drėmaitė.  
19.00 ARTi. Restauravimas.  
19.30 ARTS21.  
20.00 Mūsų dienos - kaip šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
23.30 ...formatas. Poetas 
Danielius Milašauskas.  
23.45 Pasaulio futbolo čempiona-

to atrankos rungtynių apžvalga. 
0.15 Evoliucija (kart.). 
1.55 Apokalipsė. Antrasis pasauli-
nis karas. N-7.  
2.50 Kelias į namus.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Šventasis karas (JIHAD 2.0). 
N-7.  
7.30 Nematoma Silicio slėnio 
pusė. N-7.  
8.30 “Charlie Hebdo” dvasia. N-7.  
9.10 Susitikimas su trečiąja lytimi. 
10.15 Berluskonio ryšiai su mafija.  
11.15 Paramos verslas. 
12.20 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas. 
12.50 Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas. 
13.55 Gražuoliams pirmenybė. 
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
15.20 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.25 KK2 (k). N-7.  
17.40 Groznas. Prijaukintas 
Putino tigras. 
18.40 Malaizijos lėktuvas MH17.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Lengvi produktai. Skonio apgavikai. 
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje. Išvados.  
22.30 Už vaikystę (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  

 
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. Vilniaus “Lietuvos rytas” 
- Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Kiaušingalviai. N-7.  
20.45 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.35 TV3 žinios.   
22.30 Išeities kodas. N-14.  
0.15 Mirtis iš dangaus. N-14.  

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kartų kovos. 
9.30 Auginantiems savo kraštą.  
10.05 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”.  
11.15 “Vincentas”. N-7. 
13.00 “Amazonės džiunglės”.  
14.55 “Žemynų raida. Afrika”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Voras”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
19.00 “Dykumos”.  
20.00 Žinios.  
20.30 “Dykumos”.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 “Atšilimas”. N-7. 
0.50 “Kartu!”. N-14. 
3.00 “Vincentas”. N-7. 
4.10 “24/7”.  
4.55 “Žemė iš paukščio skrydžio”. 
N-7.

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

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

Politinė reklama, bus apmokėta iš vienmantatės Anykščių - Panevėžio apygardos Nr. 49 kandidato Luko Pakelčio rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1194



 
2016 m. spalio 1  d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)
 Su respublikonų partijos vė-

liavą ėjęs buvęs socdemas Leo-
nas Alesionka gavo 6,79 proc., 
liberalcentristė - Jūratė Griciūtė 
- 4,35 proc., „Drąsos kelio“ ats-
tovė Rasma Buzienė – 4,05 proc. 
Dar trys kandidatai: Tomas Bara-
nauskas, Rosvaldas Gorbačiavos 
ir Aurelija Kairienė - kartu surin-
ko tik kiek daugiau nei 2 procen-
tus balsų. 

2012 metų Anykščių-Kupiš-
kio apygardą išskaidžius geo-
grafiškai Anykščių miestas bal-
savo už a.a.V. Galvoną (19,58 
proc.). Mieste K. Tubis buvo 
antras (15,44 proc.), J. Šimėnas 
(13,48 proc.) – trečias, R. Sar-
gūnas (13,07 proc.) tik ketvirtas. 
Anykščių rajone (be miesto) lai-
mėjo R. Sargūnas (24,04 proc.). 
Po jo liko K. Tubis (15,26) ir J. 
Šimėnas (14,99 proc.). Jei ne ku-
piškėnų balsai, į antrąjį turą būtų 
išėjęs R. Sargūnas ir K. Tubis. 
Tačiau Kupiškio rajone liberalų 
kandidatas patyrė visišką fiasko, 
gavo tik 150 (4,15 proc.) balsų. 
Kupiškėnai stipriausiai palaikė 
kraštietį V. Paliulį (27,84 proc.). 
Solidžiai Kupiškio rajono apylin-
kėse balsų surinko ir R. Sargūnas 
(21,15 proc.). J. Šimėnas Kupiš-
kio rajone liko trečias, gavo 15,72 
proc. balsų, bet jų užteko, kad iš 
antrojo turo išstumtų K. Tubį.

Kupiškio rajono Subačiaus 
seniūnijos seniūnas V. Paliulis 
savo rajone buvo remiamas kaip 
saviškis, o R. Sargūno pelny-
ti balsai laikytini jo asmeniniu 
arba partijos įdirbiu. Taigi, regis, 
Anykščių-Kupiškio apygardos 
panaikinimas, prarandant Ku-
piškio rinkėjus, teoriškai labiau-
siai nenaudingas darbiečiams, o 
labiausiai palankus liberalams, 
kurie Kupiškio rajone buvo visai 
beviltiški.          

... bet Panevėžio jungimas 
R. Sargūnui palankus

10 Panevėžio rajono rinki-
mų apylinkių, kurios dabar bus 
Anykščių-Panevėžio apygardos 
dalimi, 2012 metais priklausė 
Aukštaitijos apygardai ir balsa-
vo su dalimi Panevėžio miesto. 
Aukštaitijos apygardoje pirmąjį 
turą laimėjo „darbietis“ Riman-
tas Trota (19,79 proc.), nežymiai 
aplenkęs socdemą Domą Petrulį 
(19,33 proc.) Antrajame ture D. 
Petrulis R. Trotą įveikė ir tapo 
Seimo nariu.

Senųjų partijų atstovai 
Anykščiuose seniai nelaimi

Iš 10 mūsų apygardai priskirtų 
Panevėžio rajono apylinkių 2012 
metais net 7 daugiausiai balsų 
surinko „darbietis“ R. Trota. Kai 
kur jis laimėjo nežymiai, kai kur 
triuškino varžovus. Vis dėlto aki-
vaizdu, kad R. Sargūnas, praradęs 
už jį gerai balsavusį Kupiškio ra-
joną, gavo jam taip pat palankias 
Panevėžio rajono apylinkes. 

„Valstiečių“, socdemų ir kon-
servatorių elektoratas 2012 metais 
mūsų apygardai dabar priskirtose 
apylinkėse buvo panašaus dydžio, 
šios partijos dalinosi 2-4 vietomis. 
2012 metais Aukštaitijos apygar-
doje kandidatavęs liberalas Dalius 
Dirsė kaimuose ir miesteliuose ne-
buvo labai pastebimas. Iš „gautų“ 
10-ies Panevėžio rajono apylinkių 
pati svarbiausia yra Velžio. Joje 
yra net 2 449 rinkėjai. Pagal rinkė-
jų skaičių tik dvi Anykščių miesto 
apylinkės – Senamiesčio ir Liūdiš-
kių - yra didesnės, o Ažupiečiuo-
se ir Janydžiuose rinkėjų gerokai 
mažiau nei Velžyje. Tačiau 2012 
metais Velžio rinkėjai „į vienus 
vartus  nemušė“ – už socdemą ir 
konservatorių balsavo po 19 proc., 
už „darbietį“ – beveik 16, už libe-
ralą – 11, už „valstietį“ – mažiau 
nei 10 proc. rinkėjų.

Mįslė – Vytauto Galvono
elektoratas     

Tikėtina, bent jau taip turėtų 
būti, kad Panevėžys gerai balsuos 
už „valstietę“ Gretą Kildišienę. 
Juk ji yra vienintelė panevėžietė. 
Taip pat tikėtina, kad Panevėžio 
rajonas bus palankus konserva-
toriui Sergejui Jovaišai. Na, ži-
noma, tiek, kiek apskritai pakan-
kamai kairiųjų pažiūrų regionas 
gali būti palankus dešiniesiems... 
Tačiau plačiajai visuomenei žino-
mam buvusiam krepšininkui bent 
jau nereikėjo nuo nulio prisistati-
nėti panevėžiečiams.

Socialdemokratų kandidatei 
Auksei Kontrimienei ar liberalų 
kandidatui Lukui Pakelčiui apy-
gardos perskirstymas neturėjo 
būti nei labai skausmingas, nei 
labai džiaugsmingas. Vilnietei 
socialdemokratei ir Anykščiuo-
se reikėjo ilgai dirbti, kad savo 
pavardę „įmuštų“ rinkėjams, o 
liberalas iš Panevėžio rajono pri-
jungimo gavo mažai naudos, bet 
ne ką prarado ir netekęs Kupiš-
kio rajono  elektorato. Tiesa, A. 
Kontrimienė yra kilusi iš Kupiš-
kio rajono, tad jei apygardų ribos 
nebūtų perdalintos, ji galėjo tikė-

tis išskirtinio savo kraštiečių nuo 
Subačiaus palaikymo, bet iš kitos 
pusės, vidurinę mokyklą ji baigė 
Panevėžyje. Taigi ir Panevėžys 
jai yra savas miestas. Žinoma, 
kad A. Kontrimienė prieš tris-
dešimt metų mokėsi Panevėžyje 
- Raguvoje ar Liūdynėje - dabar 
jau nedaug naudos atneša.

Kalbėti apie kokią nors naudą ar 
žalą dėl apygardos ribų perdalinimo 
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) 
kandidatui Algirdui Gansiniauskui 
bei „tvarkiečiui“ Henrikui Macke-
lai kebloka, nes jie, švelniai tariant, 
neturėtų būti laikomi šių rinkimų 
favoritais. H. Mackela teoriškai ga-
lėtų pretenduoti į V. Galvono rinkė-
ją. Tačiau vargu ar Anykščių miesto 
gyventojai, 2012-aisiais smarkiai 
parėmę V. Galvoną, dabar savo bal-
sus atiduos mūsų mieste nematytam 
jo partiečiui. Greičiau jau V. Galvo-
no balsai išsibarstys plačiu spektru 
– nuo liberalo L. Pakelčio iki „dar-
biečio“ R. Sargūno. 

Lems rinkėjų aktyvumas

Rinkėjų aktyvumas Anykščių-
Kupiškio apygardoje visais lai-
kais buvo pakankamai stabilus – 
svyravo nuo 60 iki 50 proc. 2008 
metais aktyvumas buvo rekordiš-
kai žemas – 49,03 proc., 2012 m. 
kiek aukštesnis – 53,01 proc. 

Politologai prognozuoja, kad 
po Eligijaus Masiulio kyšio skan-
dalo didelė dalis prarasto liberalų 
elektorato nebeis balsuoti, kad 
rinkėjų aktyvumas visoje šalyje 
stipriai sumažės. Jei rinkėjų akty-
vumas Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje būtų rekordiškai mažas, 
pvz. nesiektų net 40-ies procen-
tų, žinoma, iš to turėtų išlošti so-
cdemai ir konservatoriai, turintys 
stabiliausius rinkėjus. Kita ver-
tus, prisimenu vieno Zarasų poli-
tiko žodžius, kad jam neverta ko-
voti dėl intelektualių rinkėjų, kad 
juos visus trylika tegu susirenka 
varžovai. Taip galima pasakyti 
ir apie nusivylusį bei į rinkimus 
nebeisiantį jaunimą ir Anykščių-
Panevėžio apygardoje. Nedaug to 
jaunimo yra, o dar mažiau jo da-
lyvauja rinkimuose. Tad tradiciš-
kai savo anūkų ateitį (t.y. Seimo 
sudėtį) derins jų močiutės...       

Niekas nelaimėjo 
du kartus iš eilės

Anykščių-Kupiškio apygardoje 

išrinkti Seimo nariai niekada ne-
pateisino rinkėjų lūkesčių. Tokia 
išvada darytina todėl, kad niekas 
mūsų apygardoje rinkimų nėra 
laimėjęs du kartus iš eilės. 1992 
m. Seimo nariu mūsų apygardoje 
išrinktas LDDP atstovas Feliksas 
Kolosauskas. 1996 m. jis antraja-
me ture pralaimėjo konservato-
rei Rasai Juknevičienei (tuomet 
Rastauskienei). Tiesa, 1992  ir 
1996 m. Seimo rinkimus veikė 
negailestinga švytuoklė. 1992 
m. iš Seimo vijome sąjūdiečius, 
balsuodami už LDDP, o 1996 m. 
buvome labai supykę ant LDDP 
ir vėl į valdžią grąžinome į Kon-
servatorių partiją mutavusį Są-
jūdį. 2000 m. nedidele persvara 
įveikęs LDDP atstovą Antaną 
Valį ir konservatorių, buvusį ra-
jono merą Saulių Nefą, rinkimus 
laimėjo „valstietis“ Antanas Bau-
ra. 2000 m. antrasis rinkimų tu-
ras nebuvo rengiamas. A. Baura 
iki Seimo, kaip ir dabar, dirbo 
savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėju, buvo žinomas kaip 
ypač paprastas, savas, nuoširdus 
žmogus. Tačiau po ketverių dar-
bo Seime metų 2004-ųjų rudenį, 
rinkėjai jau A. Baurai parodė 
špygą.  Jis per tuos rinkimus liko 
tik trečias, o į antrąjį turą pateko 
„tvarkietis“ V. Galvonas bei kon-
servatorius Sigutis Obelevičius. 
Antrajame ture nugalėjo V. Gal-
vonas. Vėl, regis, abiejų lyderių – 
ir V. Galvono, ir S. Obelevičiaus 
privalumas prieš kitus kandidatus 
buvo jų paprastumas, savumas. 
V. Galvonas net į rinkimus inves-
tuodamas didelius pinigus, juos 
sugebėjo leisti nepižoniškai, ne-
erzindamas alkanos tautos.

Bet po ketverių metų anykš-
tėnai vėl tradiciškai buvo nusi-
vylę Seimo nariu, 2008-aisiais 
V. Galvonas į antrąjį turą nebe-
pateko. Į Seimo nario kėdę po 
ketverių metų pertraukos grįžo 
A. Baura, antrajame ture įveikęs 
konservatorių Arvydą Anušaus-
ką ir tapęs pirmuoju Anykščių 
istorijoje asmeniu, į Seimą mūsų 
vienmandatėje apygardoje iš-
rinktu daugiau nei vieną kartą. 
2012 metais A. Bauros tarp kan-
didatų jau nebėra ir rinkimus 
laimi „darbietis“ R. Sargūnas, 
antrajame ture įveikęs konserva-
torių Joną Šimėną. 

Be pirmojo dėsningumo, kad 
niekas mūsų apygardoje nelaimi 
dviejų Seimo rinkimų iš eilės, 
formuojasi antras dėsningumas: 
per trejus paskutinius rinkimus 
skirtingi Konservatorių partijos 
atstovai pateko į antrąjį turą, ku-
riame pralaimėjo skirtingų parti-
jų atstovams. 2004 m. konserva-
torius pralaimėjo „tvarkiečiui“, 
2008 m. - „valstiečiui“, 2012 m. 
– „darbiečiui“. Taigi, panašu, kad 
antrajame ture socdemų elektora-
tas balsuoja ne už kažką, o prieš 
konservatorius. O patys socde-
mai (arba LDDP) ne tik, kad nuo 
1992 metų nelaimėjo nė vienų 
rinkimų mūsų apygardoje, bet 
ir antrajame ture paskutinį kartą 
varžėsi 1996 m. (F. Kolosauskas 
pralaimėjo R. Rastauskienei). 
2000 m. LDDP atstovas A. Valys 
rinkimuose liko antras, bet nebu-
vo antrojo turo...

Dėsningumai ar užkeikimai

Sprendžiant pagal susiklosčiusias 
tradicijas, dėsningumus ir užkeiki-
mus, R. Sargūnas turėtų net nepatekti 
į antrąjį turą. Į jį būtinai turėtų patekti 
S. Jovaiša ir būtinai turėtų pralaimėti 
antrajame ture. Beje, Anykščių-Ku-

piškio apygardoje antrąjį turą visada 
laimėdavo tas kandidatas, kuris lai-
mėdavo ir pirmąjį turą.  

Ir dar - rinkimų Anykščių-Kupiškio 
apygardoje niekad nelaimi kada nors 
anksčiau laimėjusios partijos atstovas 
(išskyrus A. Baurą). Iki šiol rinkimus 
laimėjo socdemas (LDDP), konserva-
torė, „valstietis“, „tvarkietis“ ir „dar-
bietis“. Tad pagal šį burtą 2016 metų 
rinkimus laimės arba Lietuvos laisvės 
sąjungos atstovas A. Gansiniauskas 
arba liberalsąjūdietis L. Pakeltis. 

Niekad rinkimų Anykščių-Ku-
piškio apygardoje nėra laimėjęs 
asmuo, jau įkopęs į septintąją 
dešimtį. O iš 7 šių metų kandi-
datų net keturi: S. Jovaiša, A. 
Gansiniauskas, H. Mackėla ir R. 
Sargūnas - yra nugyvenę daugiau 
nei po 60 metų. Iki šiol jauniau-
sia mūsų Seimo nare buvo R. 
Rastauskienė. Jai 1996-aisiais, 
kai laimėjo Seimo rinkimus 
Anykščių –Kupiškio apygar-
doje, buvo 38-eri. O, sakykim, 
brandumo rekordą jau 2012-ai-
siais pasiekė R. Sargūnas, jam 
tada buvo 58-eri. Tad amžiaus 
rekordas (į vieną ar į kitą pusę) 
nebus pasiektas tik tuo atveju, 
jei rinkimus laimės 47-erių metų 
A. Kontrimienė. Priminsiu, jog 
G. Kildišienei ir L. Pakelčiui yra 
po 31-erius metus ir bet kurio iš 
jų sėkmės atveju rinkimuose tu-
rėtume Anykščių istorijoje jau-
niausią Seimo narį. 

Žvelgiant į tradicijas, rajono val-
džios partiškumo ir Seimo rinkimų 
nugalėtojų santykis yra nenaudingas 
L. Pakelčiui: tik R. Rastauskienė 
1996 metais laimėjo rinkimus, kai ra-
jono valdžioje buvo jos partija (meras 
Saulius Nefas). Kiti rinkimų laimėto-
jai Anykščių rajono valdžios nebuvo 
remiami arba, kitaip tariant, tuometi-
niai rajono vadovai smarkiau padėjo 
kitiems kandidatams, o ne rinkimų 
laimėtojams. 

Anykščių rinkimų istorijoje vie-
nintelį kartą – 2000 metais - kan-
didatas, surinkęs daigiau nei 20 
procentų balsų, užėmė tik trečią-
ją vietą. Tokio pobūdžio rekordo 
autoriumi tapo S. Nefas. Jis tada 
pelnė 20,13 proc. balsų ir jį aplen-
kusiems A. Baurai ir A. Valiui nusi-
leido mažiau nei dviem procentais. 
Pirmojo turo visų laikų Anykščių-
Kupiškio apygardos rekordas 1996 
metais R. Juknevičienės surinkti 
36,9 proc. balsų, visų laikų anti-
rekordas - Aurelijos Kairienės iš 
Kristinos Brazauskienės partijos, 
mūsų apygardoje per praėjusius 
Seimo rinkimus pelnyti 78 balsai 
(arba 0,46 proc.).

Antanas Baura yra vienintelis 
politikas, kuriam pavyko rinki-
mus Anykščių - Kupiškio apy-
gardoje laimėti du kartus.

Ričardas Sargūnas toje pačio-
je apygardoje varžysis jau ke-
tvirtą kartą. 

Rasa Juknevičienė (buv. R. 
Rastauskienė) yra dviejų re-
kordų Anykščių-Kupiškio apy-
gardos istorijoje autorė: ji 1996 
m. surinko daugiausiai balsų 
per visus rinkimus ir tapo jau-
niausia rinkimų nugalėtoja. 

užjaučia

Ramūnui ZLATKUI
Dalinamės skausmu, liūdi-

me kartu ir nuoširdžiai už-
jaučiame mirus tėveliui.

Anykščių Rotary klubo 
nariai
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„Atrodytų, kad mokyklų val-
gyklos baigia darbą su paskutiniu 
s k a m b u č i u . 
Tikrai ne. Re-
m o n t u o j a m e 
valgyklas, at-
n a u j i n a m e 
i n v e n t o r i ų , 
peržiūrime tie-
kėjų sąrašus, 
kuriame  ir de-
riname naujus 
valgiaraščiu“, 
- vardina Lai-
ma Blažienė, 
VšĮ „Kretingos 
maistas“ Anykš-
čių skyriaus di-
rektorė.

K o k y b i š k i 
produktai – 
kokybiški pa-
tiekalai 

Moksle iv ių 
m a i t i n i m a s 
yra griežtai 
reglamentuojamas Lietuvos Res-
publikos įstatymų. Pagrindinis 

Sėkmingas mokslo metų startas, padiktuotas investicijų į 
maisto kokybę ir valgyklų inventorių 

Mokslo metų pradžia – vienas svarbiausių įvykių mokinių 
ir mokytojų gyvenime. Pilni vasariškų įspūdžių, klegantys ir 
virpančiomis širdimis vaikai skuba į mokyklas. Ne ką mažiau 
rugsėjo laukia maisto tiekėjai, užtikrinantys, kad besimokantys 
vaikai kasdien gautų šiltą, kokybišką ir sveiką maistą. Beje, pas-
tariesiems mokslo metai prasideda kur kas anksčiau nei tėvai 
pradeda pirkti naujus sąsiuvinius ar lyginti uniformas. 

moksleivių maitinimo principas – 
kokybiški ir sveikos mitybos prin-

cipus atitinkan-
tys patiekalai. 
Tad ruošiantis 
naujiems moks-
lo metams, vie-
nas svarbiausių 
uždavinių įmo-
nei - užsitikrin-
ti kokybiškų 
maisto produk-
tų tiekimą. 

„Maisto ža-
liavai skiriame 
ypatingą dėme-
sį, - sako Lai-
ma Blažienė. 
– Pirmenybę 
visada teikia-
me Lietuvos 
gamintojams, 
aktyviai ben-
dradarbiaujame 
su šalies ūkinin-
kais. Lietuviška 
produkcija savo 

skoninėmis savybėmis, sudėtimi, 
kokybe ir maistine verte yra pri-

imtinesnės bei  vertingesnė mūsų 
vaikų organizmui. Pagal tiekėjų 
galimybes, stengiamės rinktis iš 
ekologiškų maisto produktų.“

Maisto žaliavų ir produktų tiekė-
jai  parenkami pagal nustatytus kri-
terijus, kurių svarbiausias - maisto 
žaliavos ir produktų atitikimas 
Lietuvoje galiojantiems įstatymų 
reikalavimams ir tinkamumas vai-
kų maitinimui. Su kuriais tiekėjais 
bus dirbama, sprendžia įmonėje 
sudarytai Tiekėjų atrankos komi-
sija. 

„Siekiame, kad vaikams patieka-
lai būtų ruošiami iš kuo šviežesnių 
produktų,  todėl reikalaujame, kad 
produkcija būtų pristatoma pagal 
iš anksto nustatytą grafiką. Pavyz-
džiui, pieno produktai, mėsa, duo-
nos ir duonos gaminiai į valgyklas 
pristatomi ne rečiau kaip 3 kartus,  
o žuvis, daržovės, vaisiai ir kiti 
produktai  - 1-2 kartus per savai-
tę“, - L.Blažienė. 

Atvežtą produkciją, jų priėmimo 
iš tiekėjų metu, vietoje tikrina atsa-
kingi darbuotojai. 

Ugdomi sveikos mitybos prin-
cipai 

Griežti reikalavimai taikomi ne 
tik žaliavai ir maisto produktams. 
Ne mažesnis dėmesys skiriamas 
moksleivių patiekalų kokybei, 
maistinei vertei ir gamybos tech-

Regina Drūsienė, Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazi-
jos direktorė

„VšĮ „Kretingos maistas“ 
tiekia labai kokybišką ir 
skanų maistą. Pati kasdien 
pietauju mokyklos valgy-
kloje. Pastebėjau, kad ir 
valgančių vaikų skaičius 
ženkliai išaugo. Džiugina 
gausus pasirinkimas, kie-
kvieną kartą galime rinktis 
iš 4-5 patiekalų, tad ma-
nau, kad kiekvienas randa 
tai, kas jam tinka ir skanu. 
Džiaugiamės maitintoju ir 
kol kas neturime jokių, net 
ir mažiausių nusiskundi-
mų.“ 

Laima Blažienė, VšĮ 
„Kretingos maistas“ Anykš-
čių skyriaus direktorė 

„Esame atviri dialogui, vi-
suomet įsiklausome į ugdy-
mo įstaigų bendruomenės, 
vaikų ir jų tėvelių nuomonę,  
pageidavimus, operatyviai 
reaguojame. Kviečiu visus, 
turinčius pageidavimų ar 
pasiūlymų, skambinti mums 
nemokamu telefonu - 8 800 
51010“ 

Audronė Steponavičiūtė,   
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos socialinė pe-
dagogė 

„Mokykloje ruošiami pa-
tiekalai yra išties kokybiški 
ir skanūs. Tai geriausiai 
įrodo besikeičiantys vaikų 
mitybos principai. Jie jau 
įprato, kad valgykloje visa-
da galima gauti šilto ir svei-
ko maisto, pastebime, kad 
vaikai vis dažniau perka 
priešpiečius. Žinoma, vai-
kams svarbu, kad maistas 
būtų ne tik skanus, bet ir 
„madingas“, todėl džiaugia-
mės, kad „Kretingos mais-
tas“ gali pasiūlyti ir sveikų 
užkandžių. Valgykloje pie-
taujame ir mes, pedagogai. 
Ypatingai mėgstame troš-
kinius, guliašą, plokštainį, 
kepsnius.

Vaikų mityba ypatingai 
rūpinasi tėvai. Būna atvejų, 
kai patys ateina į mokyklos 
valgyklą įvertinti čia esan-
čio asortimento ir maisto 
kokybės. Tikrai ne vienas 
stebisi, koks didelis mūsų 
mokykloje ruošiamo maisto 
pasirinkimas, koks šviežias 
ir kokybiškas maistas.”

nologijoms. 
Prieš pradėdami darbą valgy-

klose, atsakin-
gi „Kretingos 
maistas“ regi-
onų vadovai su 
mokyklų ben-
druomenėmis 
derina būsimus 
valgiaraščius. 
Jie privalo ne 
tik sulaukti 
bendruomenės 
patvirtinimo ir 
atitikti griež-
tus įstatymų 
re ikalavimus, 
užtikrinančius 
sveikos mitybos 
principus, bet 
ir būti suderin-
ti  su Valstybinė  
maisto ir veteri-
narijos tarnyba.

G a m i n a m o 
maisto kokybę ir 
pateikimo pro-
cesą  prižiūri ne 
tik Valstybinė  
maisto ir veteri-
narijos tarnyba, 
bet ir įmonės  vi-
daus auditoriai.  

„Jau kele-
rius metus iš 
eilės mokyklų 
valgyklose pa-
t i e k i a m u o s e 
p a t i e k a l u o s e 
m a k s i m a l i a i 
mažinamas cu-
kraus ir drus-
kos kiekis, 
atsisakyta įvai-
riausių pries-
konių mišinių, 
kepsniai keičiami garuose virta 
ar troškinta mėsa ir žuvimi, vi-
siškai atsisakoma saldaus ir rie-
baus maisto“, - vardina Laima 
Blažienė,VšĮ „Kretingos mais-
tas“ Anykščių skyriaus direkto-
rė.

Be to, šių metų birželį Sveika-
tos apsaugos ministerija atnaujino 
rekomenduojamas paros maisto 

energetines normas. Sumažintas 
kalorijų skaičius, reikalingas vaikų 

paros energijos 
poreikiui paten-
kinti. Skirtingai 
skaičiuojama ir 
maisto energinė 
vertė.

„Nors pagal 
senas rekomen-
dacijas galime 
dirbti iki 2018 
metų pradžios, 
mes jau esa-
me parengę ir 
m o k y k l o m s 
perdavę naujus 
valgiaraščius 
paruoštus pagal 
naujus reikala-
vimus. 

 Remontai  
mokyklų val-
gyklose

Patikimi tiekė-
jai, aukščiausios 
kokybės maisto 
produktai, nau-
ji receptai ar su 
a tsakingomis 
institucijomis ir 
bendruomene 
suderinti valgia-
raščiai ne vienin-
telis „Kretingos 
maistas“ rūpestis. 
Ne menkesnis iš-
šūkis - tinkamos 
sąlygos maisto 
paruošimui ir 
maloni aplinka 
mokyklų valgy-
klose.  

„Kiekvieną 
vasarą moky-
klose, kuriose 

rūpinamės vaikų maitinimu, atsi-
naujiname, remontuojame patal-
pas: glaistomos, dažomos lubos, 
sienos, grindys, tvarkomos plyte-
lės, santechnika. Perkami nauji in-
dai, stalo įrankiai, maisto ruošimui 
skirtas investorius ir įranga ar dar-
buotojų apranga“ – L.Blažienė. 

Užsak. Nr.1212

Sveikindamas šešias dešimtis 
rajono policininkų R. Čepulis 
kalbėjo apie policijos veiklos 
specifiką, kuri neleidžia ange-
lams sargams atsipalaiduoti nei 
dieną, nei naktį, nes policininko 
tarnyba negali baigtis, pasibaigus 
darbo valandoms - pasiklydusius 
ir nekentėjusius reikia gelbėti 
tada, kai tai nutinka. „Instrukcijų 
nėra. Sprendimas turi būti prii-
mamas čia ir dabar“, - apie po-
licininkui keliamus reikalavimus 
kalbėjo policijos viršininkas. 
„Paskui visuomenė diskutuoja 
dėl sprendimo, o policininkui 
priimti sprendimą lieka sekundė 
arba jos dalys“, - sakė R. Čepulis, 
kalbėdamas apie tai, kad pokyčių 
reikia ir visuomenei, ir policijai, 
ir įteikė šūsnį apdovanojimų ge-
riausiai tarnaujantiems ir sporto 
varžybose pasižymėjusiems pa-
reigūnams. 

Anykščių policiją sveikino ko-
misariato kaimynai – vaikų darže-
lio „Žilvytis“ darželinukai. Vaikų 

Vieną dieną angelai
Vakar Anykščių policininkai šventė Angelų sargų dieną. „Gal 

tai vienintelė diena metuose, kai vadinamės ne tik policininkais, 
bet ir angelais sargais“, - kalbėjo Anykščių policijos komisariato 
viršininkas Rimantas Čepulis. Šv. Mišiomis Anykščių bažnyčioje 
pradėję minėti profesinę šventę sveikinimus policininkai priimi-
nėjo komisariato salėje. 

vardu kalbėjęs Joris įteikė polici-
jos viršininkui pačių pagamintą 
angelą ir sakė: „Būkite stiprūs, kad 
pagautumėte nusikaltėlį.“ Sveiki-
nimo žodžius tarė ir Seimo nariai 
anykštėnai Ričardas Sargūnas ir 
Sergejus Jovaiša. Pirmasis džiau-
gėsi, kad pažįsta daug policininkų, 
o antrais apgailestavo, kad visuo-
menės nuomonių apklausose pa-
sitikėjimo indeksu gerokai Seimą 
lenkiantys policininkai (paskutinės 
apklausos rodo, kad policija pasi-
tiki 75 proc. apklaustų Lietuvos 
gyventojų, - red. pastaba) uždirba 
kelis kartus mažiau už seimūnus. 

„Nors policininkų atlyginimai pra-
sideda nuo 600 eurų, linkiu, kad jie 
augtų proporcingai pasitikėjimui“, 
- linkėjo S. Jovaiša. 

Buvusius kolegas sveikino ir 
du buvę šio policijos komisariato 
vadovai – meras Kęstutis Tubis ir 
rajono Tarybos narys Raimundas 
Razmislavičius. Meras K. Tubis 
policininkams linkėjo, kad refor-
mas politikai policijoje darytų taip, 
„kad tai nereikalautų žmogiškų re-
sursų, nerimas nedegintų nervinių 
ląstelių“. 

(Nukelta į 14 p.) 
Anykščių policiją sveikino komisariato kaimynai – vaikų darželio 
„Žilvytis“ darželinukai. 

Anykščių policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis 
išdalino šūsnį padėkų pareigūnams. 
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Vienas renovatorius 
bankrutavo

K. Tubis Viešintose kalbėjo, jog 
iš ankstesnės valdžios paveldėjo 
ypatingus santykius su UAB „An-
restas“. Su šia Anykščių statybine 
bendrove savivaldybė bylinėjosi. 
„Baigėm su „Anrestu“ po dviejų 
teismų“, – dėstė K. Tubis. Jis aiš-
kino, jog miesto daugiabučių reno-
vacija buvusi sėkminga, bet strigo 
Ramybės gatvės 5 namo remontas. 
Pasak mero,  UAB  „Orlista“ me-
tus renovavo minėtą namą ir, bai-
gus darbus, bankrutavo. 

Kalbėdamas apie rajono kelius, 
K. Tubis viešintiškius pradžiugino, 
jog bus asfaltuojamas kelias nuo 
Viešintų iki Paežerių.

Bus 200 naujų darbo vietų

K. Tubiui pradėjus kalbėti apie 
rajono biudžeto pinigus, merą (taip 
pat ir save) gyrė L. Pakeltis. Jis aiš-
kino, kad vien refinansavus anks-
tesnes paskolas rajono biudžetas 
sutaupė 50 tūkst. eurų. „Šių metų 
rajono biudžetas yra išskirtinis. 
Visada biudžetai buvo su didžiule 
skola ateičiai, o dabar pinigų srau-
tai yra subalansuoti“, – džiaugėsi 
L. Pakeltis. Jis aiškino, kad Anykš-
čiuose daugėja darbo vietų ir net 
pateikė konkretų skaičių, sakė, kad 
per artimiausius metus Anykščiuo-
se bus sukurta 200 naujų darbo 
vietų. 

K. Tubis pridūrė, jog ne tik nau-
jos darbo vietos kuriamos, bet ir 
pensinio amžiaus valdininkai iš 
darbo atleidžiami, atveriant ke-
lią jaunimui. Viešintose ši tema 
buvo aktuali, nes valdžiai lankan-
tis miestelyje seniūnė Janė Kaž-
dailienė dirbo paskutines dienas. 
Viešintiškiai išdėstė pageidavimą, 
kad naujas seniūnas būtų viešin-

Viešintų gaisrininkams trūksta vandens, 
miestelio gyventojams - kanalizacijos

Pirmadienį Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Viešintose susitiko su šio mietelio gyventojais. 
Tradiciškai merą lydėjo Anykščių rajono tarybos pozicijos lyderis Lukas Pakeltis. Kaip ir anksčiau 
Troškūnuose bei Svėdasuose, K. Tubis Viešintose daug kalbėjo apie statybų bendroves, apleistus 
pastatus, rajono biudžeto lėšų naudojimą.

tiškis. K. Tubis sutiko, kad vietinis 
žmogus geriau žinotų problemas, 
nei atvažiuojantis, bet aiškino, jog 
pažadėti negalįs.       

Direktorės pavaduotoja
dirba 0,14 etato
 
Meras ir Viešintose aiškino, kad 

sunku susikalbėti su Švietimo ir 
mokslo ministre Audrone Pitrė-
niene, kad dėl šio nesusikalbėji-
mo nepavyko baigti A. Vienuolio 
progimnazijos pastato renovacijos. 
„Buvau pas ministrę su R. Sar-
gūnu, bet ji net neprisimena, jog 
suderino...“ – piktinosi K. Tubis. 
Pasak mero, ministrė spaudžia už-
daryti mažas mokyklas. Jis Viešin-
tų pagrindinės mokyklos direktorės 
Vitos Abraškevičienės paklausė, 
kokiu krūviu dirba jos pavaduoto-
ja ir išgirdo, kad 0,14 etato... „Su 
ministre dėl mokyklų susikapo-
jome stipriai. Sakė, jog mokykla 
skirta ugdymui, o ne socialinėms 

reikmėms. Ir nukirto.“ – dėstė K. 
Tubis. Meras kalbėjo, kad rajone 
daugėja vaikų su specialiais porei-
kiais, kad daug yra asocialių asme-
nų. „Išlaikytinių sistema griauna 
Lietuvą, jie net neskalbia drabužių, 
nemaitina vaikų“, – piktinosi rajo-
no vadovas. 

Prie Daumantų atodangos
bus galima privažiuoti

Meras pasidžiaugė, kad bus 
išspręsta privažiavimo prie Dau-
mantų (Kavarsko sen.) atodangos 
problema.  Priminsime, jog 2013 
metų rudenį už daugiau nei 400 
tūkst. litų Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos projekto lėšų ato-
danga buvo sutvarkyta, pritaikyta 
turistams. Tačiau prie jos nebuvo 
galima privažiuoti, valdžiai nepa-
vyko sutarti su ūkininku Albertu 
Grigaliūnu, per kurio žemę turėtų 
driektis kelias. 

„Kaip šneki su žmogumi, taip 

ir atsiliepia, net su čigonu galima 
susišnekėti“, – apie derybas su 
ūkininku Viešintose kalbėjo meras. 
Tiesa, jis pripažino, kad derybos su 
ūkininku nebuvo tokios jau taikios, 
į pagalbą buvo pasitelktos ir vals-
tybinės institucijos.

Diskutavo apie amžiną 
ligoninės ir poliklinikos 
problemą

Viešintiškiai kėlė logistikos tarp 
Anykščių ligoninės ir poliklinikos 
problemą. „Ką padaryti, kad po-
liklinika ir ligoninė sueitų į vieną 
vietą? Juk ne kiekvienas gali pasi-
samdyti tą mašinytę, kuri paveža iš 
vienos vietos į kitą. Regis, čia toks 
paprastas, gyvenimiškas reikalas.” 
– merui dėstė vienas iš viešintiš-
kių. 

Meras K. Tubis didelių vilčių, jog 
abi Anykščių gydymo įstaigos grei-
tu laiku atsidurs po vienu stogu, ne-
suteikė. „Yra ne vien ekonominiai 
dalykai, bet ir teritorijų pasidalini-
mas/…/ Daug laiko praleidžiu de-
rindamas abiejų vadovų pozicijas”, 
– aiškino meras K. Tubis.  

Viešintiškiai kalbėjo, kad racio-
naliausia būtų savivaldybės admi-
nistracijos pastatą parduoti, admi-
nistraciją perkelti į poliklinikos 
patalpas, o polikliniką – į ligoninės 
patalpas. Meras aiškino, kad parda-
vus per Turto banką savivaldybės 
pastatus, į rajono biudžetą pakliū-
na tik pusė už sklypą gautų pinigų, 
o visi už pastatus gauti pinigai bei 
kita pusė sklypo kainos lieka vals-
tybės biudžetui.

Mero teigimu, butų 
kaina Anykščiuose išaugo 
kelis kartus

K. Tubis Viešintose aiškino, kad 
Anykščiuose atpigus šilumai smar-
kiai išaugo butų poreikis ir kainos.

“Anykščiuose butai kainavo 
5-7 tūkst. eurų. Dabar renovuota-
me name butas kainuoja 30-32-34 
tūkstančius eurų”, – tvirtino meras. 
Jis tikino, kad šildymas Anykš-
čiuose buvęs brangiausias šalyje, o 
dabar esame 36-ieji pagal šilumos 
kainą. Pasak K. Tubio, dar reikia 
susitvarkyti su Raguvėlės pradi-
nės mokyklos pastato šildymu. Jis 
sakė: „Raguvėlėje - 16 vaikų ir trys 
butai. 18 tūkstančių mes turime už 
šildymą sumokėti ir 8 tūkstančius 
nuostolio „Anykščių šiluma“ pati-

ria“. 

Išsėmė visą tvenkinį

Viešintiškis gaisrininkas į merą 
kreipėsi dėl vandens. Pasak viešin-
tiškio, kai kyla gaisras, gaisrinin-
kai ištraukia visą vandenį iš vieno 
žmogaus nuosavo tvenkinio ir tas 
būna labai nepatenkintas. 

Patys žmonės svarstė, jog gal 
reikėtų įrengti privažiavimą prie 
ežero, o gaisrininkas kalbėjo, jog 
jei jau nėra iš kur kitur paimti van-
dens, tai reikia bent susitarti su 
tvenkinio savininku, kad šis gaisri-
ninkams „neduotų velnių“.

Problema dėl miestelio
kanalizacijos

Net keli viešintiškiai kalbėjo, jog 
didelė problema –  miestelio kana-
lizacija, tiksliau, problema, kad jos 
nėra. „Turime kviesti „Anykščių 
vandenis“ arba prisidengti tam-
sa“, – kaip išsiurbiamos gyvenamų 
namų  kanalizacijos talpos, aiški-
no vienas iš viešintiškių. K. Tubis 
kalbėjo, jog galvoti, kaip spręsti 
Viešintų nuotekų problemą, turėtų 
„Anykščių vandenų“ vadovai. „Di-
rektoriaus pavaduotojas laimingai 
išėjo į pensiją. Atsilaisvino vieta 
todėl, kad jaunesnis atėjęs mąstytų, 
ką daryti“, – sakė meras K. Tubis.

Kol vyks tyrimas,
ligoninės pastatas sugrius

L. Pakeltis, kaip ir Svėdasuo-
se bei Troškūnuose, kalbėjo, kad 
Anykščių mieste yra du ypač pro-
bleminiai pastatai – senoji ligoninė 
ir buvęs knygynas. Jis pasakojo, 
kad knygyno pastatą iš jo savinin-
ko norėjo nuomotis net du kavines 
ketinantys steigti asmenys, tačiau 
savininkas labiau linkęs nieko ne-
daryti, nei įsileisti nuomininkus. 
O apie senosios ligoninės pastatus 
kalbėjo meras: „Ligoninės savinin-
kams „DG ir Co“ buvau atvedęs 
investuotojus. Jie užgiedojo mili-
joną eurų.“ Pasak K. Tubio, minė-
tos firmos turtas yra areštuotas, nes 
vyksta prokuratūros tyrimas. „Tie 
tyrimai kartais vyksta keletą metų, 
kol viskas baigsis – pastatai su-
grius“, -  džiaugsmu dėl buvusios 
ligoninės pastatų perspektyvos ne-
tryško meras.      

-ANYKŠTA

Merą Kęstutį Tubį ir rajono Tarybos pozicijos lyderį Luką Pakeltį Viešintose paskutinį kartą pristatė 
į pensiją išeinanti seniūnė Janė Každailienė.

Viešintiškiai klausėsi svečių kalbų ir valdžiai bėrė pageidavimus.
 Vidmanto ŠMiGelskO  nuotr.    
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siūlo darbą

įvairūs

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

PAM I NK LA I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

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

Tel. (8-609) 68720.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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

Tel. (8-630) 10200.

Anykščių centre išnuomojamas 
vieno kambario butas (I aukštas).

Tel. (8-686) 23204.

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.

Dovanoja

Du 4 mėn. kačiukus (berniukus).
Tel. (8-614) 43513.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Meistras gali pagaminti laiptus ir 
visų tipų baldus iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Paslaugos

Rengia projektus smulkiems 
ūkiams 15 000 Eur paramai gauti.

Tel. (8-602) 26933.

Smėliavimo paslaugos: medie-
nos valymas ir sendinimas, senų 
dažų, rūdžių šalinimas smėliu, pa-
viršių pašiaušimas prieš dažymą. 

Tel. (8-601) 73284.

Pjauna medieną mobiliu gate-
riu.

Tel. (8-616) 16194.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo 
patirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

Dengia, dažo, kala stogus, sie-
nas, skardina, stato priestatus, 
terasas, pavėsines. 

Tel. (8-646) 54087.

Dengia stogus, stato karkasi-
nius pastatus, angarus, pasirū-
pina pigesnėmis medžiagomis. 
Ilgametė darbo patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, priestatus 
ir t. t.. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Valo, mūrija, skardina kami-
nus. Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Krovinių pervežimas savivar-
čiu su kranu (13 t, 15 kub.). 
Ekskavatoriaus - krautuvo pa-
slaugos, grunto kasimo, lygini-
mo, vandentiekio, kanalizacijos, 
melioracijos darbai.

Tel. (8-670) 12913.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių ligoninės vyr. gydytojui 
D. Vaiginui, vidaus ligų sk. vedėjui R. Lapinskui ir visam 
ligoninės personalui už brangaus mums žmogaus gy-
dymą bei slaugą ir palengvinusiems paskutines sunkiai 
sergančio ligonio gyvenimo valandas.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, draugams, 
kaimynams, visiems geros valios žmonėms, padėjusiems 
ir užjautusiems mus dėl Ramučio AUGUSTINO mirties.

Velionio artimieji

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

Tel. (8-698) 41397.

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

Tel. (8-615) 30047.

Reikalingas apsaugos darbuoto-
jas, turintis D vairuotojo kategori-
ją.

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

Reikalingi miško pjovėjai ir miško 
darbininkai.

Tel. (8-636) 74384.

Ieškomi patyrę staliai darbui 
Norvegijoje prie karkasinių namų 
statybos. Atlyginimas: nuo 2200 
eurų į rankas. 

Tel. : (8-658) 37600, (8-671) 73877,
info@eurodarbai.lt

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, am-
žius – iki 60 metų.  Įdarbinimas ga-
rantuotas. Atlyginimas – nuo 1500 
Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

Pareigūnus pasveikino Anykš-
čių urėdas Sigitas Kinderis, pa-
dovanojęs apsaugos priemonių, 
kurios padeda nuo kraujasiurbių 
mašalų, patruliuojantiems gamto-
je policininkams. 

Dalyvavo ir Anykščių šv. Mato 
bažnyčios klebonas Pertas Baniu-
lis. 

Padėkos ir dovanos 
geriausiems pareigūnams

Už nepriekaištingą ir pavyzdin-
gą tarnybinių pareigų atlikimą, 
pasiektus rezultatus stiprinant tei-
sėtvarką ir Angelų Sargų dienos 
– policijos šventės proga Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininkas Vytautas 
Vaiškūnas apdovanojo:

- trečiojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ 
viršilą Arūną Zakarką,  Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus Viešosios tvarkos ir 
eismo priežiūros poskyrio Patru-
lių būrio vyriausiąjį patrulį;

- pirmojo laipsnio policijos pa-
sižymėjimo ženklu „Už neprie-
kaištingą tarnybą“ vyresnįjį ins-
pektorių Alių Širvinską, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus Prevencijos posky-
rio tyrėją;

- trečiojo laipsnio policijos pasi-
žymėjimo ženklu „Už nepriekaiš-
tingą tarnybą“ vyresnįjį inspek-
torių Ernestą Jevsejevą, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato Kriminalinės 
policijos skyriaus tyrėją.

Už gerą tarnybą - papildomos 
atostogos

Angelų Sargų dienos – policijos 

(Atkelta iš 12 p.)

šventės proga Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
viršininkas Vytautas Vaiškūnas  
suteikė penkių dienų papildomas 
mokamas atostogas: komisarei 
Sandrai Paunksnytei, Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato Kriminalinės poli-
cijos skyriaus vyriausiajai tyrė-
jai; komisarei inspektorei Lidijai 
Zlatkuvienei; vyresniajam inspek-
toriui  Ramūnui Sriubui; vyresnia-
jam inspektoriui Adui Stasiūnui; 
komisarei Kristinai Sriubienei; 
inspektoriui Andriui Aurylai; 
inspektoriui Rolandui Kaulakiui; 
inspektoriui Rolandui Raščiui; 
jaunesniajai policininkei Odetai 
Gadliauskaitei; viršilai Vilmai 
Kaulakienei; viršilai Artūrui Stru-
nevičiui ir Aurelijai Kisielienei, 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Anykščių rajo-
no policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Viešosios poli-
cijos skyriaus Viešosios tvarkos ir 
eismo priežiūros poskyrio specia-
listei.

 -ANYKŠTA

Vieną dieną angelai
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parduoda

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

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

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Skubus automobilių supirkimas.
Tel. (8-621) 60671.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8 614) 07502. 

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje.

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

Kita

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

Tel. (8-601) 21323.

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

Tel. (8-680) 85841.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Vertingos dovanos perkantiems šil-
tnamį. 

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

Nekilnojamasis turtas

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis 
namo remontas) arba keičia į butą.

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-676) 32443.

14 ha Anykščių r. Mašinkų vs. jau-
no miško. 

Tel. (8-698) 35044.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Kurklių k. 0,35 ha ir 0,81 ha. Mišką 
Vydliaudiškio k. 1,57 ha. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-637) 95446.

Gyvenamąjį namą su ūkiniais pas-
tatais 6 km nuo Anykščių miesto. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

Namą.
Tel. (8-695) 04062.

Kuras

Malkas kaladėlėmis. Lapuočių 
ir spygliuočių. Turi ir sausų. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Arpą.
Tel. (8-653) 15454.

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

Tel. (8-687) 45219.

Svarainių, spanguolių, aronijų, bru-
knių sodinukus. 

Tel. (8-623) 49126.

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

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur, motininių kiaulių 
1,85 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Traktorius MTZ-82 su krautu-
vu, FORTSCHRITT 303, plūgą 
OVERUM, sėjamąją NORSTEN, vi-
sureigį HYUNDAI GALLOPER, UAZ 
3152, rotacinę šienapjovę. 

Tel. (8-601) 44616.

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

Tel. (8-612) 57075.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 
2 d. (sekmadienį),  prekiaus 
,,Kaišiadorių” paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėliosiomis 
vištaitėmis ir gerai dedančio-
mis kiaušinius vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turės gaidžiu-
kų. 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.



2016 m. spalio 1  d.

mėnulis
spalio 1-3 jaunatis.

Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.

šiandien

spalio 2 d.

spalio 3 d.

Modestas, Eidvilas, Getautė.

Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.

anekdotas

oras

+17

+10

Iš ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir obuolių juosta

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Ateina mergina į bažnyčią išpa-
žinties. Ateina pas kunigą ir sako:

– Kunigėli, fistuką padariau.
Kunigas ir klausia:
– O kas tas yra?
Mergina ir atsako.
– Kunigėli sugriešijau.
Kunigas ir atsako.
– Ach tu, nedorėle, eik aplink 

bažnyčią keliais.
Na ta ir eina. Sėdi prie bažny-

čios davatka (smalsi boba), žiūri 
nesupranta, kas čia vyksta, prieina 
ir klausia:

– Mergele, o ką tiek padarei, kad 
kunigėlis tave taip nubaudė?

Mergina dabar ir galvoja: „Jei 
pasakysiu, visas kaimas skambės“ 
ir sako:

– Susiperdžiau.
– Oi nežinojau, kad tokia baisi 

nuodėmė. – Bobutė nubėga į baž-
nyčią ir pataiko pas tą patį kunigą, 
ir sako:

– Kunigėli, kunigėli, fistuką pa-
dariau.

Kunigui pasidarė įdomu. Tai ir 
klausia:

– O kur tu padarei?
– Oi, kunigėli. Ir stovėdama, ir 

gulėdama, ir daržą ravėdama, ir 
bažnyčioje klupėdama.

Kunigas jai ir atsako:
– Na, visokių paleistuvių ma-

čiau, bet tokių tikrai dar neteko.

Prieš šventės atidarymą su galvijų 
augintojais bendravusi  ministrė  pra-
dingo. Scenoje paminėjus jos pavar-
dę, paaiškėjo, kad ministrė pagrobta. 
Plėšikėliai „Žežumbrio slibinai“ už 
ministrę iš parodos šeimininko V. 
Šližio išsiderėjo veislinį jautį, „dži-
pą“ ir mėšlo kratytuvą. Tokia išpirka 
įvertinta ministrė tik džiaugėsi, kad 
plėšikėliai eis ūkininkauti ir tarė svei-
kinimo žodį...

Parodos dalyvius pasveikinęs 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis teigė buvęs susitikęs su Kinijos at-
stovais ir, pastebėjęs, kad 17 pieninin-
kystės ūkių jau turi teisę eksportuoti 
savo produkciją į šią šalį, išreiškė vil-
tį, kad ir mėsinių galvijų augintojai 
tokių galimybių sulauks.

Abi renginio dienas ūkininkai 
klausėsi mokslinių pranešimų, ku-
riuos skaitė Lietuvos ir užsienio spe-
cialistai. Užsienio specialistai vertino 
ir parodoje dalyvavusius veislinius 
galvijus. Galvijams buvo paruošti 
22 gardai, kai kuriuose iš gardų dvi 
dienas gyveno daugiau nei po vieną 
parodos dalyvį.

V. Šližio skaičiavimais, per dvi die-
nas jo ūkyje apsilankė apie tūkstantį 
ūkininkų, tarp kurių buvo ir svečių 
iš Lenkijos, Vokietijos, Estijos, La-
tvijos. Į renginį bent trumpam užsu-
ko ir nemažai miestiečių. Bliuvonių 
pievose veikė prekybinė mugė, buvo 
išrikiuotos lauko kavinės, įrengta žai-
dimų aikštelė vaikams. Savo žemės 
ūkio techniką demonstravo „John 

Ūkininkai mokėsi ir pramogavo
Ketvirtadienį ir penktadienį  Bliuvonių kaime (Anykščių sen.), Vy-

ganto Šližio „Vaja farm“ ūkyje, vyko pirmoji Lietuvoje specializuota 
mėsinių galvijų paroda bei tarptautinė mokslinė konferencija.

Į renginio atidarymą atvažiavo ir Žemės ūkio ministrė Virginija 
Baltraitienė.

Deere“ firmos atstovai, o automobi-
lių gamintojai „Toyota“ bei „Suba-
ru“ pageidaujantiems demonstravo 
automobilių galimybes važinėdami 
stačiais šlaitais. 

Vyko praktinis tvorų tvėrimo de-
monstravimas, mokoma, kaip gamin-
ti patiekalus iš jautienos, buvo rodo-
ma, kaip šunys gena avių bandą. V. 
Šližys kalbėjo, kad šunys gali ganyti 
ir galvijų bandą, tačiau tie šunys turi 
būti savi, nuolat su banda gyvenan-
tys. „Geriausiai su galvijais  „dirba“ 
asilai. Jie bjauriai bliauna, baidydami 
laukinius žvėris, o karvės asilams 
paklūsta, juos laikydami bandos ly-
deriais”, – dėstė V. Šližys. 

Pasak V. Šližio, parodos dalyviai 
užėmė praktiškai visus Anykščių 
miesto viešbučių numerius, dalis 
svečių nakvojo šalia miesto esančio-
se kaimo turizmo sodybose.     

-ANYKŠTA
Parodoje dalyvavusius veislinius mėsinius galvijus ekspertai vertino 
pagal daugybe parametrų – nuo ragų iki kanopų.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė dėkojo parodos šeiminin-
kui Vygantui Šližiui.

Tarptautinei konferencijai ir nacionalinei mėsinių galvijų parodai buvo paruošta 5-6 ha teritorija.
jono jUneViČiAUs nuotr.

Parodoje eksponuoti praktiškai visų Lietuvoje auginamų mėsinių 
galvijų veislių atstovai.

Gėris veržias iš krūtinės
Ant visos
Plačios krantinės - 
Vingiai juostos obuolinės.
 

Obuoliai, o macnas pone,
Dideli, žali, geltoni
ir smagu paimt į ranką
Štai va šitą raudonšonį.
 

kol praėjo visą juostą,
Prisikišo į prijuostę. 
juk vis tiek jie soduos byra -
 nešėsi kaip suvenyrą.
 

susupjaustys,
išdžiovins,
ir rekordą
Prisimins.


