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Vykstant rinkiminei kampa-
nijai kandidatai man išaiškino, 
kad biudžetas ištratinamas, o pi-
nigų srautai nukeliauja į priva-
vačių asmenų kišenes, žodžiu, 
Lietuvoje vogti yra dar ką ir ji 
sparčiai išvagiama.

Esu giliai sukrėstas – suvokiu, 
kad prisidėti prie to visiškai netu-
riu jokių galimybių.... 

Linas BITVINSKAS

Gilus sukrėtimas

Mugė. Spalio 12-14 dienomis 
Anykščių A. Baranausko aikštėje 
vyks tautodailės ir amatų mugė. 

Gestai. Spalio 20 d. 13 val. kvie-
čiami Anykščių sutrikusios klausos 
žmonės, miesto, krašto visuomenė į 
Pasaulio anykštėnų kultūros centro 
salę Vilniaus 28 (Koplyčia) kartu 
paminėti Pasaulinės kurčiųjų dienos 
65 metų sukaktį: “AŠ ESU LYGUS 
DĖL GESTŲ KALBOS” ir pasižiū-
rėti kurčiųjų meno trupės programą.

Pareigos. Trečiadienį  Anykščių 
siaurojo geležinkelio stotyje vykusio  
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ dalininkų susirinkime naujuoju 
įstaigos direktoriumi paskirtas kon-
kursą laimėjęs Žydrūnas Kvedaras. 
Nubalsuota, kad jam būtų nustatytas 
ne kintamasis, o pastovus mėnesinės 
algos dydis.

Susitikimas. Šeštadienį 14 val. 
Troškūnų bernardinų vienuolyne 
vyks projekto “Misija Sibiras’16” 
projekto pristatymas ir susitikimas su 
projekto dalyviais.

Stipendijos. Paskirtos savivaldy-
bės stipendijos gabiausiems rajono 
mokyklas baigusiems ir mokslus tę-
siantiems studentams. Iki 2020 metų 
birželio kas mėnesį 76 Eur stipendijas 
gaus VU Ekonomikos fakulteto stu-
dentė Justė Dabrovolskytė, VDA stu-
dentė Kristina Kukarevičiūtė, KTU 
Informatikos fakulteto studentas Ma-
rius Macijauskas, KTU Informatikos 
fakulteto studentas Tomas Mažvila, 
VU Medicinos fakulteto studentė Ga-
bija Mirklytė ir LSMU Slaugos fakul-
teto studentė Dovilė Vaitonytė.

Šiluma. Nuo pirmadienio prasidės 
šildymo sezonas. Kitą dieną po rinki-
mų daugiabučiuose bus šilta.

Rinkimai. Seimo rinkimuose 
Anykščių – Panevėžio rinkimų apy-
gardoje galės balsuoti 32 580 rinkėjų. 
Rinkimai vyks sekmadienį.

Tvarkaraštis. Nėra kam pasirūpin-
ti autobusų tvarkaraščių atnaujinimu. 
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime, 
autobusų sustojimo vietoje, jau dau-
giau nei metai keleivius tvarkaraštis 
pasitinka tuščia lentelė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Mokytoja, kuri mokiniams leisdavo 
žvilgtelėti į savo rankinę

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

40 rugsėjų Anykščių J. Biliū-
no gimnazijos lotynų bei lietu-
vių kalbos ir literatūros moky-
toja Ona Jakimavičienė klasėje 
laukdavo po vasaros atostogų 
sugrįžtančių mokinių. Šis ru-
duo kitoks... 

„Manęs klausia, ar nesiilgiu 
mokyklos. Pradėti ilgėtis gali-
ma tada, kai tą etapą, kurį tu 
praėjai, nukloja geras dulkių 
sluoksnis, kai pasimiršta visos 
nuoskaudos, kai prisimeni tik 
tai, kas buvo gera...“ – sako 
mokytoja O. Jakimavičienė.Buvusi lotynų bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Jaki-

mavičienė sako, kad kalba daug ką pasako apie žmogų: „Kalba yra 
mūsų pasaulio atspindys. Leisk man pasiklausyti, kaip tu kalbi, ir aš 
pasakysiu, koks tu žmogus“.           jono jUneViČiAUs nuotr.

Dėl naujų Anykščių bažnyčios durų 
bus deramasi ir su vyskupu

Per tris Pasaulio anykštėnų bendrijos paskelbtos akcijos „Profe-
sionalaus meno kūriniai gimtinei“ mėnesius tikintieji naujų meniš-
kų Anykščių šv.Mato bažnyčios durų įrengimui paaukojo 1803 Eur.  
Duris bažnyčiai yra pasiruošę sukurti kraštiečiai skulptoriai Romu-
aldas Inčirauskas ir Antanas Žukauskas. Durų kaina – 192 000 Eur. 

Tuo tarpu Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Var-
naitė ragina dar kartą pagalvoti, ar išvis tos naujos durys bažnyčiai 
būtinos.

Kultūros paveldo departamento direktorė  Diana Varnaitė  sako, 
kad dabartinės Anykščių šv.Mato bažnyčios durys yra saugotina 
vertybė, todėl jų keisti naujomis nereikėtų.

delfi.lt nuotr.
Durų pakeitimui  paaukojusiems 10 eurų įteikiamas atvirukas, o nepa-
gailėję 300 gali patekti į rėmėjų sąrašą, kuris bus pakabintas bažnyčioje.

Už pilies statybų 
stebėjimą  
siūloma imti 
mokestį

„Biržinkos“ 
kelias - 
skiemoniškių 
galvos skausmas

Išsimokslinimas 
nebėra 
gyvenimo 
sėkmės garantas

Vėl planuojama 
atidaryti gyvūnų 
globos namus
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spektras

Temidės svarstyklės
Apiplėšimas. 2016-10-03 gautas 

UAB „Žiburys“ parduotuvės, esan-
čios Anykščių seniūnijos  Rubikių 
kaime, pardavėjos pranešimas, kad 
2016-10-03, apie 7.40 val., atėjusi į 
darbą rado išlaužtas duris, o viduje 
pasigedo įvairių alkoholinių gėrimų 

ir cigarečių, o kasos aparate nebera-
do smulkių pinigų. Tikslus pavogtų 
prekių skaičius ir padaryta žala bus 
nustatyta atlikus reviziją. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. 2016-10-03 gautas 
piliečio (g. 1995 m) pareiškimas, 
kad 2016-10-03, apie 10.00 val., 
Troškūnų seniūnijos Vaidlonių 

kaime pastebėjo, jog apvogtas 
jam priklausantis automobilis VW 
GOLF. Nuo automobilio pavogti 
4 lieti ratai, iš automobilio vidaus 
pavogta magnetola KENWOOD, 
BOSH akumuliatorius, garso kolo-
nėlė BULL ir stiprintuvas. Nuosto-
lis - 415 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Kamera.2016-10-03 gautas 
piliečio (g. 1988 m), pareiškimas, 
kad 2016-10-03, apie 12.30 val., 
nuvykęs prie šėryklos, esančios 
Kavarsko seniūnijoje, miško pa-
kraštyje, pastebėjo, jog pavogta 
jam priklausanti MOULTRE ka-
mera. Nuostolis - 150 eurų. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Pradžia. Šalies savivaldybėse 
prasidėjęs išankstinis balsavimas 
dažnam rinkėjui baigėsi galvos 
skausmu. Apie įvestą naujovę - turėti 
atspausdintus išankstinio balsavimo 
lakštus - nežinoję žmonės turėjo ieš-
koti vietos, kur juos atsispausdinti, ir 
grįžti iš naujo stovėti vis ilgėjančiose 
eilėse gauti biuletenį. Anksčiau žmo-
nėms balsuojant iš anksto, rinkimų 
komisijų nariai ar pašto darbuotojai 
ranka užpildydavo dokumentus. Pa-
gal naujovę išankstinio balsavimo 
lakštas automatiškai suformuojamas 
VRK informacinės sistemos ir ko-
misijos atspausdinamas. 

Atmintis. Socialinius tinklus dre-
bina vis labiau įsisiūbuojanti psi-
chozė. Į specialią sąskaitą plaukia 
pinigai, nelaimingo atsitikimo metu 
žuvusiam pasieniečių šuniui Ram-
ziui bus statomas paminklas. Bel-
gų aviganis bus kremuotas, o urna 
keliaus į Pagėgių rinktinės, kurioje 
jis tarnavo, muziejų. Vidaus reikalų 
ministras neatmeta galimybės, kad 
Ramziui ir kitiems tarnybiniams 
šunims bus suteiktas pareigūno sta-
tusas.

Gaisras. Bendrovės “Gairelita” 
teritorijoje Radviliškyje įsiplieskęs 
didžiulis gaisras sukėlė ant kojų ir 
ugniagesius gelbėtojus, ir kariškius, 
ir aukščiausius valstybės vadovus. 
Dėl gaisro Radviliškio mieste pa-
skelbta ekstremali situacija. Dėl ne-
žinomų priežasčių įsiplieskusi ugnis 
įsikibo į maždaug 15 m aukščio, 200 
m ilgio ir 200 m pločio medienos 
atliekų kalną. Į gaisravietę atvyko 
daugiau nei 10 autocisternų, 2 keltu-
vai, 2 žarnų automobiliai, 2 siurbli-
nės stotys, su ugnimi kovojo daugiau 
nei 60 ugniagesių gelbėtojų. 

Pilietis. Jurbarko rajono gyvento-
jas 66 m. Algimantas Kasiliauskas, 
sumanęs išsigryninti pinigus prie 
vieno prekybos centro Raseiniuose 
esančiame bankomate, rado nežinia 
kieno ten paliktus 170 eurų. Vyras 
paskambino bendruoju pagalbos 
telefonu ir perdavė rastus pinigus 
teisėsaugininkams. Pradėję tyrimą 
Raseinių rajono policijos pareigūnai 
išsiaiškino, kad bankomate palikti 
pinigai priklauso šio rajono Arioga-
los seniūnijos gyventojai. Surasta 
moteris paaiškino pinigus bankoma-
te palikusi per neapdairumą. Moteris 
neslėpė nesitikėjusi pinigų atgauti, 
todėl nesikreipusi nei į banką, nei į 
policiją. A. Kasiliauskas buvo pa-
kviestas į Raseinių rajono policijos 
komisariatą, čia komisariato virši-
ninkas Marijus Macis jam padėkojo 
už sąžiningumą. 

Tvarka. Nuosavų namų kvartale 
Kėdainiuose nuaidėjo šūvis - čia gy-
venantis verslininkas šovė į nekvies-
tą svečią. Pasak šeimininko, jaunuo-
lis pas jį aiškintis santykių atėjo su 
beisbolo lazda. Pasak verslininko, 
vaikinas atėjo iš anksto nepranešęs 
ir buvo agresyviai nusiteikęs. Jau-
nuolis esą grasino jį sumušti, ruo-
šėsi smogti lazda. “Nelaukiau, kol 
pasipils smūgiai, išsitraukiau dujinį 
pistoletą ir trenkiau rankena jam per 
galvą”, - pasakojo kėdainiškis. Vy-
rams susigrūmus, pistoletas nukrito 
ant žemės. Tada namo šeimininkas 
iš kišenės išsitraukė dar vieną ginklą 
- revolverį - ir paleido šūvį. Versli-
ninko teigimu, jis šovė į orą. Šūviai 
išgąsdino kaimynus, jie iškvietė po-
liciją. Pareigūnai uždarė šaulį arešti-
nę ir pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

2016 metų spalio 14-21 dieno-
mis Anykščių kultūros centras vėl 
kviečia visus anykštėnus ir miesto 
svečius įsijungti į Profesionalių 
teatrų nacionalinės dramaturgijos 
festivalio „PAKELEIVINGI 2016“  
keliaujančių gretas. Per 8 festivalio 
dienas bus parodyti 9  ryškiausi na-
cionalinės dramaturgijos  spekta-
kliai, kuriuos žiūrovams pristatys 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro, 
Klaipėdos jaunimo teatro, Valstybi-
nio Vilniaus mažojo teatro, Kauno 
kamerinio teatro, Kauno valstybi-
nio lėlių teatro, Domino teatro, Pa-
nevėžio teatro „Menas“, Vilniaus 

Profesionalių teatrų 
festivalis  - vėl Anykščiuose
Kartu su auksinio rudenio lapais į Anykščius atkeliauja tre-

čiasis profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis 
„PAKELEIVINGI 2016“.

teatro „Lėlė“  režisieriai, aktoriai, 
kūrybinės-techninės komandos. 
Festivalio metu bus išrinkti 3 no-
minacijų laimėtojai: „Ryškiausias 
festivalio spektaklis“, „Festivalio 
aktorė“ ir „Festivalio aktorius“.

Laureatams bus skirtos rėmėjų 
piniginės premijos, festivalio no-
minacijų ženklai ir padėkos. Apdo-
vanojimai vyks lapkričio 18 dieną 
„Verslo žiburių“ šventinio vakaro 
metu kultūros centre. Pagrindinis 
festivalio rėmėjas - Anykščių rajo-
no savivaldybė.

- ANYKŠTA

Susibūrė buvę mokytojai... Raimondas GUOBIS

Spalio 5-ąją savo profesinės šventės švęsti tradiciškai susitiko buvę Svėdasų krašto mokytojai, 
kurie meldėsi už gyvuosius ir mirusius kolegas Svėdasų bažnyčioje, lankė mirusiųjų bičiulių kapus, 
jaukiai papietavo ir pabendravo kavinėje „Pas Gedą“.

Šis mokytojų senjorų susibūrimas 
buvo jau 45-sis, o kartu pabūti Mo-
kytojo dieną bei Vasario 16-ąją buvę 
pedagogai ėmė rinktis lygiai prieš 
du dešimtmečius - 1996-iais. Dabar 
Vasario 16-oji Svėdasuose būna di-
džiulė, beveik visą dieną užsitęsianti 
šventė, tad mokytojai mielai daly-
vauja joje ir atskirai nebesirenka. 

Šių metų sambūryje dalyvavo 12 
bendrakeleivių, kurie dalyvavo Šv. 
Mišiose, dalijosi prisiminimais, šių 
metų išgyvenimais, sveikino jubi-
liatus: Aldoną Strazdienę, Marytę 
Šablevičienę, Stasę Kazlauskienę 
ir Ireną Guobienę. Pagerbdama 
savo pirmąją mokytoją Reginą 
Sadzevičienę bei kitus Svėdasų 
mokytojus, savo gamybos tortu, 
sūriais vaišino pasveikinti atvykusi 
Asta Baniūnienė iš Leliūnų.

Buvę Raguvėlės mokyklos mo-
kytojai trečiadienį taip pat rinkosi į 
mokyklą. Likviduotos pagrindinės 
mokyklos pedagogai atsiminė lai-
kus, kai mokykloje klegėjo kelias-
dešimt vaikų, o mokytojų kolekty-
vas buvo darnus.

Gyvenimiška išminti džiugūs Svėdasų krašto mokytojai. Iš kairės sėdi: Bronė Sakalauskienė, An-
tanas Bimba, Olga Pretkelienė, Birutė Baleišienė, Marytė Šablevičienė; stovi: Vlada Bernotienė, 
buvusi mokinė Asta Baniūnienė, Stasė Kazlauskienė, Veronika Venslauskienė, Aldona Strazdienė, 
Regina Sadzevičienė ir Irena Guobienė.                Autoriaus nuotr.

„Savivaldybė daro „namų dar-
bus“ ir projektuoja Gegužės ga-
tvėje sklypą tai veiklai pritaikyti. 
Ketinimai yra tokie - sudaryti sąly-
gas, kad beglobių gyvūnų proble-
ma būtų sprendžiama. Kol mes ne-
turime tos paslaugos vietoje, mes 
ją perkame iš Panevėžio gyvūnų 
globos draugijos. Visuomet yra 
geriau turėti paslaugą vietoje, yra 
paprasčiau, nereikia vežti gyvūnų 
į Panevėžį, mažesnės transportavi-
mo išlaidos“, - sakė savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė.

Būsimųjų gyvūnų globos namų 
atidarymo reikalais besirūpinantis 
savivaldybės Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjas Audronius Gališanka 

Vėl planuojama atidaryti gyvūnų globos namus
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kol kas neįvardijami vietos verslininkai Anykščiuose planuoja ati-
daryti gyvūnų globos namus. Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija šiam tikslui jau pradėjo formuoti žemės sklypą Gegužės 
gatvėje. Gyvūnų globos namus norima įkurdinti sovietmečiu buvu-
sios kino studijos patalpose. Dabar čia stovi nenaudojami garažai.

teigia, kad įvardinti konkrečius 
verslininkus, kurie ketina atidary-
ti gyvūnų globos namus, yra dar  
anksti.

“Žinot, kaip būna. Iš pradžių 
pašneka, parodo susidomėjimą, o 
paskui, kai prienama prie realių 
darbų, noras kažką daryti dingsta”, 
- matyt, turėdamas galvoje anks-
tesnius bandymus rajone atidaryti 
gyvūnų globos namus, kalbėjo A. 
Gališanka.

Panevėžio gyvūnų globos 
draugijos, kuri dabar rūpinasi iš 
Anykščių rajono komunalininkų 
atgabentais beglobiais gyvūnais, 
vadovė Rūta Liberienė “Anykštai” 
sakė, kad  vien praėjusią savaitę iš 
Anykščių rajono atvežti  keturi be-

globiai katinai ir trys šunys.
„Kaip iš Anykščių rajono, tai yra 

labai daug“, - situaciją įvertino R. 
Liberienė.

Anot Panevėžio gyvūnų globos 
draugijos vadovės R. Liberienės, 
dažniausiai į gyvūnų globos namus 
atvežamos beglobės katės.

„Problema yra su katėmis. Dar 
tiek jų nesame turėje. Kačių – kaip 
siaubo filme. Begalybė. Kiekvieną 
dieną sulaukiame bent 50 skam-
bučių, kad nori atiduoti katę ar 
kačiukus“, - sakė R. Liberienė, pri-
durdama, kad šunų gyvūnų globos 
namai sulaukia ypač mažai.

Priminsime, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė už beglobių gy-
vūnų priežiūrą Panevėžio gyvūnų 
globos draugijai per metus buvo 
įsipareigojusi mokėti 3000 Eur.

Gyvūnų globos namus Anykš-
čių rajone kartą nesėkmingai ban-
dyta jau įsteigti prieš keletą metų. 
Tuomet  šiai veiklai savivaldybė 
buvo numačiusi patalpas Anykščių 

seniūnijos Naujųjų Elmininkų kai-
me.Vis dėlto viešąją įstaigą „Imk 
leteną“ įsteigusi Raimonda Kulio-
nienė vėliau planų rūpintis beglo-
biais rajono gyvūnais atsisakė.

Savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė 
mano, kad Anykščiuose ati-
darius gyvūnų globos namus 
bus galima sutaupyti, nes 
beglobių gyvūnų nebereikės 
transportuoti į Panevėžį.
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savaitės citatos???

Ar laukiate 
šildymo sezono 
pradžios?

Už pilies statybų stebėjimą  
siūloma imti mokestį
Kaimo turizmo sodybos „Tarp liepų“ savininkas Rimantas Sa-

baliauskas siūlo iš turistų imti pinigus, jei šie norės apžiūrėti, kaip 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio statoma medinė pilis. Verslininkui 
tokia mintis kilo po to, kai jis per televiziją pamatė reportažą 
apie Prancūzijoje, istoriniame Burgundijos regione, šalia Treigny 
miesto, statomą Guedelon viduramžių pilį.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

tis gali kilti ir patiems pilies statybų 
iniciatoriams.

Nuo 1999 metų statomos Gue-
delon pilies statyba iš pradžių buvo 
finansuojama Europos Sąjungos, 
regioninių tarybų ir kai kurių priva-
čių sektorių lėšomis. Jau daugiau nei 
dešimtmetį, turistams įvedus įėjimo 
mokestį, ji jau puikiai sugeba pati iš-
silaikyti. Ir nors mažai dar kas apie 
šią pilį žinoma už Prancūzijos ribų, 
bet ji jau dabar gali pasigirti didžiuliu 
lankytojų skaičiumi. Skelbiama,  kad 

vien 2009 metais  ją aplankė daugiau 
kaip 300 000 turistų.

Kaimo turizmo sodybos 
„Tarp liepų“ savininkas Ri-
mantas Sabaliauskas įsitiki-
nęs, kad biznį galima pada-
ryti net iš medinės Vorutos 
pilies statybų.

„Nereikia dviračio išradinėti, 
žmonės jau seniai pasaulyje yra dvi-
ratį išradę. Reikia tik matyti gerus 
pavyzdžius ir jais pasinaudoti. Mes 
visi žinome, kad medinė pilis ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio bus tikrai 
geras objektas. Iš pilies statybų dar 
galima turėti ir naudos. Aišku, jei tą 
pilį statys su šiuolaikiniais kranais, 
tai gal ir nėra įdomu. Prancūzijoje 
viduramžių pilis statoma naudojant 
tik rankų darbą ir viduramžiškas 
priemones. Galų gale, gal ir pas mus 
turistams būtų įdomios pilies staty-
bos, jei net ji bus statoma su kranu? 
Galima turistus supažindinti su me-
dinės pilies brėžiniais, maketu, juos 
būtų galima įleisti į tam tikras zonas 
žiūrėti, kaip kyla ta pilis“, - prancūzų 
pavyzdžio statant viduramžių laikų 
pilį įkvėptas kalbėjo verslininkas R. 
Sabaliauskas.

Anot R.Sabaliausko, tai, kad žmo-
nėms negaila sumokėti vieną ar kitą 
eurą, rodo ir Medžių lajų tako pavyz-
dys.

„Aš tik norėjau parodyti, kaip 
prancūzai iš to daro biznį“, - komen-
tarą apie galimą medinės Vorutos pi-
lies statybų stebėjimo apmokestini-
mą socialiniame tinkle „Facebook“ 
parašęs R. Sabaliauskas vylėsi, kad 
po Seimo rinkimų vajaus tokia min-

TS-LKD kandidatas Anykščių-Panevėžio apygardoje. Partijos sąraše esu nr. 24.
Politinė reklama, bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Sergejaus Jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1233

na: “kažin pro šalį važiuojant iš ar į Anykščius ir žvilgsniui nukrypus į tas 
statybas nebūsim apmokestinti? O gal “originalusis” šios idėjos skleidėjas 
dar pasiūlys imti papildomą mokestį (pvz. nusiperkant mėnesinį bilietą) už 
važiavimą kelio atkarpa (ten gal 600-800 metrų) , kol tos statybos prava-
žiuojant akis bado? na, o jei rimtai, tai, matyt, reiktų skirti, kur pilis yra 
atkuriama naudojant senąsias statybos technologijas, o kur statomas ele-
mentarus rąstinis prabangesnis kioskas turistams vilioti.”

Statybininkas: “Po statybų aikštelę pašaliniams vaikščioti draudžiama. 
O jei kas susižeis? kas mokės už sveikatos sugadinimą? Ar statybinė firma, 
ar turizmo firma?”

Nieka nesupruntu: “stata iš mana pinigu (mūsų biudžeta) ir da turėsiu 
maket, jei pažiūrėsiu, kaip stata?  Ale visai nusgribava ...”

Žinau: “Būt gerai realybes šou iš mera kabinieta pažiūrėt. Būt kas moka. 
O ir babkių statybam surinktų.” (komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

A l v y d a s 
JANICKAS, 
anykštėnas:

- Man šildy-
mo sezono pra-
džia šiemet yra 
neaktuali, nes 
šį sezoną pra-
dedu su dujiniu 
autonominiu 
šildymu. Šiuo 
metu vakarais savo malonumui, kad 
jausčiau tą jaukumą, butą po valandė-
lę jau pasišildau. O tiems žmonėms, 
kurie naudojasi centralizuotu šildy-
mu, šildymo sezonas šiemet praside-
da anksčiau, tad už spalį teks mokėti 
daugiau pinigėlių. Šildymo kaina, 
manau, dabar yra pakenčiama.

Artūras ŠA-
J E V I Č I U S , 
buvęs rajono 
Tarybos narys:

- Aš gyve-
nu nuosavame 
name. Ir šil-
dymo sezonas 
man prasideda, 
kai yra šalta. 
Dabar jau šildo-
mės. Kai bobų vasara -  tai ne. O kad 
būtų šilčiau ir nereikėtų kuro nau-
doti, skaldau malkas kieme.Vakare 
užkursiu pečių. Sausų malkų turiu 
pernykščių.

Čia norisi ir laisvalaikio, ten 
užtenka tik darbo...

Valdas TRINKŪNAS, versli-
ninkas, SPA „Vilnius“ savinin-
kas, apie darbdavio santykius su 
darbuotojais: 

„Kažkodėl užsienyje dirbti virš-
valandžius nieko tokio, o savoj 
šaly bet koks papildomas darbas 
jau yra blogai.“

Kartais ir „elektrošokeris“
nepadeda... 

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo 
administracijos direktorė, apie 
naująjį Darbo kodeksą: 

„Aš manau, kad koks kodeksas 
bebūtų, svarbiausia yra susitarti su 
žmonėmis gražiuoju, be konflik-
tų.“

O žmonai prieš vestuves ar 
visą tiesą sakėte?

Petras PUMPUTIS, Utenos 
vyriausiojo policijos komisaria-
to vyriausiasis specialistas, apie 
rinkimus: 

„Lietuvoje demokratijos įrankiu 
tampa pažadai.“

Neaukoję duryse įsiamžins 
naktį

Juozas RATAUTAS, Pasau-
lio anykštėnų bendrijos akcijos 
„Profesionalaus meno kūriniai 
gimtinei“ koordinatorius, apie 
aukas skirtas bažnyčios durims:  

„Yra akcijos nuostatose numaty-
ta, kad kiekvienas paaukojęs dury-
se gali save įsiamžinti.” 

kalbino Robertas AleksiejūnAs

Mieli 
anykštėnai,
jeigu Jūs, skaitydami šį mano 

tekstą, įžvelgsite pasigyrimus 
ar pažadus, tiesiog užverskite 
puslapį. Esu įsitikinęs, kad ne 
kandidatų ataskaitos, reklami-
niai stendai ar plakatų dydžiai 
lems Jūsų, gerbiami rinkėjai, 
pasirinkimą.

Nusibodo politinės rietenos? 
Man taip pat. Erzina valdžios 
korupciniai užmojai? Mane 
taip pat. Žadama daug, bet re-
zultatai valstybei ir žmonėms 
- minimalūs. Ir vis ieškoma 
kaltų.

Tad esminė šių rinkimų va-
romoji jėga - ar užteks rinkė-
jams stiprybės matyti viltį, kad 
galima ir reikia rasti jėgų pa-
sikeitimams. Būtent TS-LKD 
pasirengusi ryžtingai perimti 
valstybės vairą su NAUJU 
PLANU LIETUVAI. Tikiu šia 
paskutine galimybe visiems 
mums išlipti iš užsistovėjusio 
liūno, todėl kandidatuoju.

Žodis Jums, gerbiamieji. 
Pastiprinkite mūsų komandos 
galimybes savo balsais!

Pagarbiai,
anykštėnas 

sergejus jOVAiŠA
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- Ką tik gavote aukščiausią Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijos įvertinimą, - tapote 
auksinės krivūlės riteriu, tai kodėl norė-
tumėte trauktis iš savivaldos ir kandida-
tuojate į seimą?

- Iš savivaldos trauktis nenoriu, nes per 
daugelį metų pavyko kai ką nuveikti ir sa-
vivaldoje. Anykščiai, kartu su Birštonu, per-
nai buvo pripažinti per pastaruosius metus 
didžiausią pažangą padariusia savivaldybe 
Lietuvoje. Tačiau būnant centrinėje valdžio-
je galima taip pat padėti savivaldai ir kon-
krečiai savivaldybei, ypač jeigu valdančioje 
daugumoje būtų ne vienas, o 2 ar 3 anykš-
tėnai.

- Daugelis kandidatų į Seimą vilioja rin-
kėjus gražiais pažadais, netgi žada staigų 
atlyginimų augimą. Ką žadate jūs?

- Aš esu iš tų žmonių, kurie nemėgsta 
žadėti, nes dalindami nerealius pažadus 
politikai apgaudinėja rinkėjus ir skatina jų 
nusivylimą politika, politikais, netgi savo 
Valstybe. Aš galiu žadėti tik sąžiningą darbą 
seime, kuriant Lietuvai ir jos žmonėms pa-
lankius įstatymus ir pasistengti, kad Anykš-
čiai kuo greičiau gautų kurorto statusą, ne-
būtų skriaudžiami, skirstant VIP lėšas.

- Kuo jūs galėtumėte būti naudingas 
Anykščiams, Lietuvai dirbdamas Seime?

- Aš turiu didžiulę darbo savivaldoje, 

aplinkosaugoje, kultūros, švietimo srityje 
patirtį. Tačiau ko gero visas jėgas skirčiau 
seime tam, kad būtų tikrai įgyvendinama re-
gioninė politika, kad ne tik Vilniuje, bet ir 
nedideliuose miesteliuose atsirastų verslai, 
darbo vietos.

- Norėdamas jus reitinguoti, turiu bal-
suoti už TS(LKD) sąrašą Nr.2. Kuo šis są-
rašas geresnis?

- Kiekviename sąraše galima atrasti pui-
kių žmonių, tačiau šiemet, visuotino rei-
tingavimo partijoje dėka, manau, Tėvynės 
sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų 
sąrašas yra labiausiai subalansuotas. Jame 
ir patyrę politikai, buvę puikūs ministrai 
(kaip Kazys Starkevičius ar Ingrida Šimo-
nytė) ir gabus, išsilavinęs jaunimas (pvz. 
Mantas Adomėnas moka 8 kalbas), ir pers-
pektyvūs provincijos politikai. Taigi, rei-
tinguojant, jeigu nepatinka seni politikai, 
galima seimą pakeisti iš esmės, į reitingavi-
mo langelius rašant jaunimo ar provincijos 
politikų numerius.

Baigdamas noriu paprašyti Anykščių kraš-
to žmonių nebūti abejingais, ateiti į rinki-
mus, o atėjus, neabejoti, balsuoti už „gudrųjį 
lapiną“, bene garsiausią anykštėną Sergejų 
Jovaišą bei TS(LKD) sąrašą, nepamirštant į 
reitingavimo langelius įrašyti mano (Nr.59), 
Sergejaus Jovaišos (Nr.24) numerius.

Politinė reklama bus apmokėta iš TS(LKD) 
rinkimų sąskaitos Užsak. Nr. 1220

Besiartinant rinkimams, ilgametį Anykščių rajono savivaldybės merą,
 dabar – mero pavaduotoją Sigutį Obelevičių, kalbina Žygimantas Gustas

 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.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Per pakasynas apie pa-
grindinį renginio herojų dera 
šnekėti tik gerai. O seimo 
rinkimai yra skaidresni ir už 
pagrabą – jų dalyvių geriau 
apskritai neminėti nei gerai, 
nei blogai. ir apie jų rėmėjus, 
štabus geriau rinkimų dieną 
nerašyti. iš esmės nebelieka 
apie ką pasakoti. saugu rašyti 
gal tik apie orą, sveiką maistą 
ir bėgančius metus...

Dėl oro problemų nekiltų, 
jei jis nebūtų gadinamas. savo 
esme oras yra geras. Tačiau 
būna, kad lyja. kartais atvirkš-
čiai – nelyja, bet būna karšta. 

kartais orą gadina paniškai 
kiaulių maro bijančios kiaulės. 
labai bijo maro, todėl nesusi-
laiko. Tarp žmonių irgi kiaulių 
pasitaiko. sveiko maisto šali-
ninkai sakys, kad kuo maistas 
sveikesnis, tuo mažiau oras 
gadinamas. Bet, man regis, net 
ir pats sveikiausias, jaunystėje 
sportavęs, 
nerūkęs, 
negėręs 
kopūstas, su-
senęs ir virtęs 
troškiniu, 
yra potenci-
alus pavojus 
orui...

Taip, 
sakyčiau, 
pakankamai sistemiškai pa-
siekiau trečiąją temą – bėgan-
čius metus. Pats dažnai keliu 
klausimą, kodėl visi nuo mūsų 
bėga? ir metai bėga, ir van-
duo, ir pinigai, ir jaunimas į 
užsienius. net laukiniai žvėrys 
tik išimtinais atvejais automo-
bilių vairuotojus pradžiugina 
krisdami po ratais, bet paras-
tai bėga į šalį. net nesvarbu 
kur. kad tik toliau.

Anykščių meras kęstutis 

Tubis susitikimuose su seniū-
nijų gyventojais džiaugiasi, 
kad valdininkai senjorai 
išeina iš darbo, atlaisvindami 
darbo vietas jaunimui. Meras 
neslepia, kad senjorus priimti 
sprendimus jis kartais paskati-
na. kartais garsiau paskatina, 
kartais tyliai...  Man keista, 

kad klausytojų 
auditorijos, 
kuriose vyrau-
ja veteranai, 
pensininkų 
skatinimą 
išeiti į užtar-
nautą poilsį, 
priima palan-
kiai, beveik 
džiaugsmingai. 

„Taigi vyras pačioj jėgoj – dar 
septyniasdešimt neturi.“ – 
atrodytų, turėtų piktintis. Bet 
nesipiktina...

jaunystė yra gerai. jaunos 
mergos atrodo geriau nei senos 
mergos. Dažnai jaunos mergos 
gražesnės ir už vidutinio 
amžiaus mergas. jauni bernai, 
aišku, turi daugiau sveikatos 
už senus bernus... Žinoma, 
kai kokiam nors universitetui 
reikia profesoriaus, jaunystė, 

veržlumas ir stangrūs raume-
nys yra privalumas. Bet tarp 
kriterijų paprastai būna ir 
koks mokslinis laipsnis...

nesu tikras, bet įsivaizduoju, 
kad jaunystės kultas atėjo iš 
smetoninės lietuvos. ūkinin-
kai turėjo aiškius, niveliuotus 
samdomų darbuotojų etatus: 
piemuo, pusbernis (pusmergė) 
ir bernas (merga). Teoriškai 
bernauti galima buvo ir iki 
mirties, bet silpstant berno 
sveikatai jo paslaugų papras-
tai būdavo atsisakoma dar 
gyvam esant šalių susitarimu... 
Paralelė tarp smetoninio berno 
ir savivaldybės įstaigos vadovo 
nėra visai tiksli. Mat bernais 
buvo beraščiai valstiečiai, o 
UAB-o direktorius gali būti 
ir inteligentas. Įdomu, kiek 
Anykščiuose 1920-aisiais buvo 
žmonių su aukštuoju išsilavini-
mu, kai Antanas Vienuolis-Žu-
kauskas Anykščiuose negyveno, 
Balys karazija dar tik galvojo 
apie studijas Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje, o Rapolas 
Šaltenis mynė Utenos gimnazi-
jos slenkstį. natūralu, kad tre-
čiajame – ketvirtajame dešim-
tmetyje kiekvienas pasimokęs 

...keista, kad klausy-
tojų auditorijos, kuriose 
vyrauja veteranai, pen-
sininkų skatinimą išeiti į 
užtarnautą poilsį, priima 
palankiai, beveik džiaugs-
mingai...

jaunesnis žmogus Anykščiuose 
buvo gėris ir šviesulys. Dvi-
kursės mokytojų seminarijos 
diplomas buvo tokiu kosmosu, 
kad pas jo turėtoją eidavę ir 
ligų gydytis, ir teisiniais klau-
simais konsultuotis.

Dabar visi gudrūs. nuo 
senukų iki pusmergių. Visi su 
diplomais. skiriasi tik diplomų 
kvapas ir vaizdas. Vyresniųjų 
diplomai vis dar atsiduoda 
lašiniais ir kumpiais, jaunimo 
diplomai dažnai kvepia...  nie-
kuo. kuo vieni už kitus geres-
ni? na, tuo pačiu - niekuo.

kaip 1920-aisiais Anykščiai 
laukė (nė velnio nieks nelaukė, 
čia aš, kaip rašytojas, norėjau 
gražiai atsikleisti) B. karazi-
jos ir R. Šaltenio diplomų bei 
grįžtančio A. Vienuolio, taip 
dabar laukiam kembridžo ir 
jeylio absolventų... Riomerio 
ir Škotijos koledžų diplomų 
nesiūlyti. netikiu, kad tai yra 
vertingiau nei „visiukai“... 
O jei amžių siejame ne su 
nauju, kitokiu išsilavinimu, o 
su grožiu ir sveikata – tada 
prašom, berniukai, į kairę (t.y. 
į „Anrestą“), mergaitės – į 
„norfą“...   
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„Verslui reikia trijų dalykų: sta-
bilumo, saugumo ir greičio. Nauji 
„Teo“ planai įmonėms ir įstaigoms 
suteikia galimybę ne tik pasirinkti 
didelio duomenų kiekio siuntimui 
pritaikytą spartą, bet ir integruotą 
apsaugos sprendimą“, – sako „Teo“ 
ir „Omnitel“ interneto produktų 
verslui vadovas Mantas Ažondenis.

Be sparčiausio – iki 600 Mb/s in-
terneto spartos plano „Verslui XL“, 
„Teo“ suteikia galimybę rinktis iš 
„Verslui S“, „Verslui M“ ir „Vers-
lui L“ planų, kurie internete leidžia 
naršyti 40 Mb/s, 100 Mb/s bei 300 
Mb/s siekiančia sparta.

IT apsauga – svarbi kaip 
signalizacija
Dažnai verslas investuoja daug 

Nauji „Teo“ interneto planai verslui – didesnė 
sparta ir integruotas saugumo sprendimas
IT ir telekomunikacijų bendrovė „Teo“ pristato 4 naujus švie-

solaidinio interneto planus verslui ir galimybę įdiegti ryšį iš karto. 
Didesnė interneto sparta ir į kiekvieną planą integruotas specia-
lus IT saugumo paketas įmonės įrangą apsaugo nuo virusų, kiber-
netinių atakų bei nepageidaujamų el. laiškų. 

pinigų į fizinę apsaugą, tokią kaip 
stebėjimo sistemos, signalizacija ir 
panašiai. Visgi šiais laikais spragos 
IT sistemose gali atnešti ne mažes-
nės žalos nei fiziniai įsilaužimai. 

Visi naujieji „Teo“ planai turi in-
tegruotą saugumo sprendimą „Op-
timali IT sauga“, kuri saugo įmo-
nės tinklą nuo virusų,  kibernetinių 
atakų, pavojingų interneto nuorodų 
ir nepageidaujamų el. laiškų. Įmo-
nės, turinčios vieną iš naujų „Teo“ 
planų verslui, sumažina riziką, kad 
verslo operacijos sutriks dėl pa-
žeistų IT sistemų.

Proga sutaupyti
Įmonės, pasirinkusios vieną iš 

naujų „Teo“ interneto planų, turi 
galimybę išvengti išlaidų saugumo 

įrangai. Nauji „Teo“ planai nuo 
grėsmių apsaugo dar iki joms pa-
siekiant įmonės vidinį tinklą. Tai 
reiškia, kad įmonei nereikia pirk-
ti jokios techninės ir programinės 
įrangos. Be to, su naujais planais 
nereikia prižiūrėti ir nuolat atnau-
jinti saugumo nustatymų, todėl tai 
padės išvengi IT saugos specialis-
to įdarbinimo arba esamų specia-
listų apmokymų išlaidų.

Pasirinkus vieną iš naujų „Teo“ 
planų, tuo pačiu galėsite pasinau-
doti ir nuolaida bet kuriai įrangai 
– nuo telefono iki spausdintuvo 
ar kompiuterio. Priklausomai nuo 
pasirinkto plano, norimą įrangą 
galėsite įsigyti su nuolaida, sie-
kiančia iki 100 Eur.    

Ryšio įdiegimas iš karto
Dar viena gera žinia tiems, kurie 

norėtų įsivesti šviesolaidį interne-
tą, tačiau baiminasi, kad technolo-
giniai darbai užtruks, o be interne-
to įmonės darbai sustos. Kol bus 
įrengiama šviesolaidinė prieiga, 

„Teo“ įmonėms siūlo galimybę iš 
karto naudotis 4G+ mobiliojo ry-
šio maršrutizatoriumi ir neribotu 
ryšiu. Šios įrangos atvežimas ir 
pajungimas Jums nieko nekainuos, 
o už ryšį mokėsite pagal sutartyje 
numatytą tarifą. 

„Sėkmingai verslo plėtrai inter-
neto reikia nuo pat pirmos dienos: 

įsikėlus į naujas patalpas ar tik pra-
dėjus jų statybas. Ši nauda verslui 
yra „Teo“ ir „Omnitel“ sinergijos 
rezultatas“, – sako M. Ažondenis.

Norite daugiau informacijos 
apie naujuosius „Teo“ planus 
verslui?  Skambinkite verslo kli-
entams skirtu numeriu 1816.

Į Skiemonis grįš 
bendruomenės slaugytoja

Renginio pradžioje Skiemonių 
seniūnas Stasys Steponėnas skie-
moniškius pradžiugino, kad vėl 
bus atidarytas Skiemonių medici-
nos punktas, kuriame bendruome-
nės slaugytoja dirbs kiekvieną dar-
bo dieną nuo 16 iki 18 valandos. 
Vėliau meras K. Tubis dėstė, kad 
teikiamas paslaugas diktuoja rinka. 
Pasak mero, Skiemonių medicinos 
punkte kiekvieną dieną lankydavo-
si vidutiniškai du pacientai, būda-
vo parduodama vaistų vidutiniškai 
už 10 eurų...

Meras aiškino, kad pagal gydy-
tojų skaičiaus santykį su gyventojų 
skaičiumi Anykščiai šalyje užima 

„Biržinkos“ kelias - 
skiemoniškių galvos skausmas

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio ir rajono Tarybos pozi-
cijos lyderio Luko Pakelčio susitikime su Skiemonių seniūnijos 
gyventojais, kaip ir kitose seniūnijose, valdžios atstovai kalbėjo 
apie padarytus, daromus ir užstrigusius darbus. Šio susitikimo 
išskirtinumas – išskirtinis dėmesys skiemoniškius varginančiam 
„Biržinkos“ keliui bei mero algos ir pensijos analizė.

18 vietą iš 60 savivaldybių. „Ligo-
ninės gimdymo skyrių išlaikome, 
nors per metus tik 70 gimdymų, 
bet vyriausiasis gydytojas įtikino, 
kad kitų skyrių likimas nuo šio 
skyriaus priklauso“, – aiškino rajo-
no vadovas.

„Padarė keletą išmintingų 
dalykų...“

Apie rajono ekonominę situaciją 
kalbėjo rajono Tarybos Ekonomi-
kos biudžeto komiteto pirminin-
kas L. Pakeltis. „Padarėme keletą 
išmintingų dalykų ir sutaupėme 
biudžeto lėšų, didelę dalį objektų 
dabar iš tų sutaupytų pinigų ren-
giame. Vien savivaldybės pasko-
lų refinansavimas leido sutaupyti 

50 tūkst. eurų. Tokių išmintingų 
sprendimų buvo ne vienas. Žino-
ma, iššūkis - nedarbas rajone ir 
mieste. Tačiau Smulkaus ir vidu-
tinio verslo paramos fondą padidi-
nom tris kartus, už tuos pinigus bus 
daug gerų dalykų padaryta“, – gy-
rėsi L. Pakeltis. 

Meras K. Tubis tradiciškai aiški-
no, kaip susitvarkė su įsisiautėju-
siais statybininkais, tačiau į detales 
šį kartą nesileido, sakydamas, kad 
spauda šitai jau aprašė.

Beje, kalbėdamas apie taupymą 
K. Tubis tvirtino, kad Anykščiuo-
se valdininkų yra 1,8 karto mažiau 
nei Pasvalyje, nors abi savivaldy-
bės pagal gyventojų skaičių yra 
tokio paties dydžio.

Deklaruojama vis daugiau 
žemės

„Ne vien miestas yra. Ne vien 
kurortinė teritorija. Yra ir kaimas, 
seniūnijos. Galiu tik džiaugtis, 
jog pernai žemės deklaruota 1470 
ha daugiau nei užpernai, o šiemet 
1250 ha daugiau nei pernai. Išeina 
jau geras kolūkis... Deklaruojama 
žemė yra dirbama, vadinasi, rajo-
ne lieka vis mažiau dirvonuojančių 
laukų“, – džiaugėsi meras.

Jis atkreipė dėmesį, jog vėl imta 
rūpintis parama gabiems studen-
tams. Pasak jo, 3-4 gabūs anykš-
tėnai ketverius studijų metus gaus 
savivaldybės stipendiją. „Nedidelė 
suma, bet ir tai yra parama“, – sakė 
K. Tubis.

Šiek tiek nuopelnų paliko 
buvusiai valdžiai

Meras K. Tubis Skiemonyse 
švelniau kalbėjo apie ankstesnės 
valdžios klaidas. Jis džiaugėsi nu-
matytais remontuoti ir jau remon-
tuojamais keliais, faktu, jog pagal 
biudžeto lėšas, tenkančiam vienam 

savivaldybės gyventojui, Anykš-
čiai užima 10-ąją vietą šalyje, aiš-
kino, kad Anykščių kultūros centro 
remontui gauta 300 tūkst. eurų, kai 
visa Panevėžio rajono savivaldybė 
šioms reikmės gavo tik 70 tūkst. 
eurų. „Ne vien tik dėl mūsų va-
dovavimo. Kai kurie darbai buvo 
anksčiau pradėti“, – skiemoniš-
kiams sakė meras.

 Patys išbandė 
„Biržinkos“ kelią  

Svečiai, važiuodami į Skiemo-
nis, patys išbandė „Biržinkos“ ke-
lią. Šiuo metu priedas prie visų jo 
„privalumų“  - nuvažinėti kelkraš-
čiai, asfaltas likęs kaip pjedestalas. 

Meras K. Tubis aiškino, kad 
jis turi išsaugojęs Valstybinės ke-
lių direkcijos direktoriaus pava-
duotojo žinutę, parašytą liepos 
viduryje, kurioje nurodoma, kad 
netrukus bus paskelbtas rangos 
darbų konkursas. Šiemet planuota 
rekonstruoti 5,4 km „Biržinkos“ 
kelio atkarpą nuo Anykščių miesto 
pradžios, bet darbai taip ir nebu-
vo pradėti. Skiemonių seniūnas S. 
Steponėnas stebėjosi keistu keli-
ninkų požiūriu, kai remontuojami 
ir rekonstruojami nepalyginamai 
geresni Anykščių rajono keliai, o 
„Biržinkos“ kelias užmirštamas. 
O meras K. Tubis šypsojosi, kad 
nuo jo jau Kelių direkcijos darbuo-
tojai  slapstosi. „Net nežinau, kiek 
kartų esu buvęs Kelių direkcijoje“, 

– sakė meras. Vis dėlto jis vylėsi, 
kad kitais metais bent jau pirmoji 
5,4 km „Biržinkos“ kelio atkarpa  
bus rekonstruota.

Siūlė merui išdalinti dalį algos 
  
Vienas iš skiemoniškių svečiams 

uždavė globalų klausimą: „Kas 
daroma, kad sumažėtų skurdas? 
Anykščių rajone kas antras, na, gal 
kas trečias žmogus skursta.“ Me-
ras kalbėjo apie darbo vietų kūri-
mą, apie tai, kad kai bus pastatyti 
Audriaus Juškos šiltnamiai, bus 
įdarbinta 80 žmonių. „Priima tuos, 
kam iki 50 metų. O kur dėtis vyres-
niems?“, –  replikavo viena iš skie-
moniškių. O tas pats žmogus, kuris 
klausė apie skurdą, piktinosi mero 
alga. „Jūs gaunate 2778 eurų algą 
ir dar pensijos gal bent 400 eurų. 
Kaip gyventi žmogui, kuris gauna 
50 eurų? Aš jei 1000 gaučiau, tai 
pusę atiduočiau. Žmogui nereikia 
tiek pinigų“, – kalbėjo skiemoniš-
kis. 

K. Tubis aiškino, kad merams 
algą nustatė Seimas, o ne patys 
merai. O apie savo policijos parei-
gūno pensiją jis aiškino: „Nuo 18 
metų aš tarnavau. 30 metų ištarna-
vau sąžiningai. Ir rūgštimi automo-
bilį buvo apipylę, ir kirviu į ranką 
gavau./.../ Sutinku, jog jei žmogus 
nelaimingas, jam reikia padėti. Bet jei 
būčiau „baliavojęs“, tiek būčiau nepa-
siekęs. Dabar pirminė policijos parei-
gūnų alga 600 eurų, bet niekas neina į 
policiją. Aš, kai pradėjau dirbti, gavau 
118 rublių“, -  kalbėjo K. Tubis.

Apie pinigų dalybas ir paramą 
prastai gyvenantiems asmenims iš 
savo algos K. Tubis sakė neaiškin-
siąs, nes „apie gerus darbus nesi-
giriama“.  

-ANYKŠTA
 

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir rajono Tarybos pozici-
jos lyderis Lukas Pakeltis skiemoniškiams pasakojo apie pada-
rytus darbus ir išklausė bendruomenės lūkesčių.

Skiemonių gyventojai kalbėjo ir apie mero algą.
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Netikrumo jausmas leidžia 
pergalvoti savo pasirinkimus

Paklaustas, ar darbas mokykloje 
yra tas kelias, kuriuo eidamas jau-
čiasi esantis savo vietoje, A. Vitkū-
nas sako:  „Manau, kad kartkartė-
mis apimantis netikrumo jausmas 
dėl to, kuo gyvenime užsiimi, yra 
natūralus ir neišvengiamas. Tačiau 
būtent jis ir leidžia persvarstyti, ar 
tikrai kelias, kuriuo žingsniuoji, 
yra tavo. Būtent šis jausmas leidžia 
išgyventi savo pasirinkimą iš nau-
jo. Šis rugsėjis man buvo jau pen-
kioliktas, kai į mokykla žengiau 
būdamas mokytoju. Jei dar tebesu 
mokykloje, norisi tikėti, kad pasi-
rinktas kelias yra mano...“

Paprašytas prisiminti savo moky-
klinius metus ir labiausiai į atmintį 
įstrigusius mokytojus, pašnekovas 
teigia: „Visada su didžiule pagar-
ba prisimenu šviesaus atminimo 
matematikos mokytojos Aldonos 
Misiūnaitės pamokas. Mokytoja 
turėjo ne tik ypatingą dovaną aiš-
kiai ir įdomiai perteikti žinias, su-
dominti dėstomu dalyku, bet dar ir 
ypač pagarbiai elgėsi su kiekvienu 
mokiniu. Visas jos elgesys bylojo 
apie aukštą mokytojos kultūrą bei 
puoselėjamas vertybes“.

Autoritetų krizė – kasdienis 
dalykas 

Prakalbus apie vertybes ir au-

toritetus šiandieninėje Lietuvo-
je, kai jau atrodo visuomenėje 
yra susiformavusi nuomonė, jog 
pedagogikos studijas renkasi tie, 
kurie niekur kitur neįstoja, A. 
Vitkūnas kalba: „Būtų neteisin-
ga tvirtinti, kad ir tokių dalykų 
nepasitaiko. Gaila, bet kartais 
taip atsitinka, tačiau absoliu-
tinti situacijos tikrai negalima. 
Ar mokytojas rinkosi gyvenimo 
kelią iš pašaukimo, geriausiai 
pastebime jau po studijų. Kie-
kvieno žmogaus profesijos pa-
sirinkimo aplinkybes geriausiai 
atskleidžia jo darbo vaisiai. Mo-
kytojas juk nėra išimtis. Prisimi-
nę savuosius mokytojus, tikrai 
tikiu, jog  daugelį mename kaip 
mokytojus iš pašaukimo, o ne „iš 
reikalo“, todėl manau, kad dau-
guma pasirinkusiųjų šią profesiją 
tai padarė sąmoningai ir laisva 
valia, o ne todėl, kad niekur kitur 
nepritapo“.

Prieš keliasdešimt metų mo-
kytojas buvo autoritetu – išsila-
vinęs, protingas, ypatingai mažų 
miestelių šviesulys. O kaip, A. 
Vitkūno nuomone, yra šiomis 
dienomis? „Visuomenėje, kur 
autoritetų krizė yra kasdienis 
dalykas, atsakyti į šį klausimą 
ne taip paprasta. Prisimenu savo 
jau į amžinybę iškeliavusių se-
nelių pasakojimus apie mokyto-
jus. Prieškaryje tai buvo viena iš 
prestižingiausių ir gerbiamiau-

sių profesijų. Šiandien mokytojo 
autoritetas neginčijamai smukęs, 
o tai, manau, sietina su išsilavi-
nimo bei žinių svarbos nuvertė-
jimu. Juk išsimokslinimas nebė-
ra gyvenimo sėkmės garantas, 
todėl natūralu, kad ir jį teikiantis 
asmuo nebėra toks svarbus“.

Tikėjimo savimi ir kitais 
ugdymas – gyvybiškai 
svarbūs dalykai 

Mokytojas ne tik veda moks-
leivius per klaidžias matemati-
kos, fizikos, chemijos džiungles, 
ne tik moko taisyklingai kalbėti 
bei rašyti, bet norisi tikėti, kad 
padeda pažinti, suvokti, suprasti, 
ugdyti gyvenimiškas vertybes... 
Tad apie ką mokytojas kalbasi 
su mokiniais, kai nuo dėstomo 
dalyko lieka bent kelios minu-
tės pamokos laiko? „Tikėjimas 
ateitimi yra man pati svarbiausia 
vertybė, kurią stengiuosi ugdyti 
ir kituose. Kasdienybė kupina 
netikrumo, melo, kliūčių ir įvai-
riausių grėsmių, todėl vilties ir 
ryžto skiepijimas, tikėjimo savi-
mi ir kitais ugdymas, mano nuo-
mone, yra gyvybiškai svarbūs 
dalykai. Baisiausia matyti moki-
nį, kuris dėl nesėkmės nuspren-
džia, kad jis niekam tikęs. Taip 
būti neturėtų, nes tai paprasčiau-
sia netiesa. Todėl stengiuosi, 
kad tokios nuostatos mokinių 
galvose vietos nerastų. O dėl 
laisvų minučių... kad jų ir nerei-
kia pokalbiui su mokiniais, nes 
įvairiais klausimais kalbamės ir 
taip, tik angliškai“, – sako anglų 
kalbos mokytojas A. Vitkūnas.  

Išsimokslinimas nebėra 
gyvenimo sėkmės garantas
Šis rugsėjis – jau penkioliktas, kai Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 

anglų kalbos mokytojas Andrius Vitkūnas klasėje pasitinka mokinius. 
Pedagogas sako, kad šiandien mūsų visuomenėje mokytojo autoritetas 
yra smukęs, bet greičiau ne dėl asmenybių, kurios renkasi mokytojo 
kelią, o dėl to, kad žinios ir išsilavinimas apskritai yra nuvertėję.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytojas An-
drius Vitkūnas sako, kad jam baisiausia yra matyti mokinį, kuris 
dėl patirtų nesėkmių nusprendžia, kad yra niekam tikęs.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.40 Premjera. Auklė Mun. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Viduriniųjų Rytų gam-
ta (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžioji žydrynė. 
13.55 Speciali žinių laida.  
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Vėliavnešiai.  
16.30 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 LR Seimo rinkimų re-
zultatai.  
1.05 Naujoji lietuvių dokumenti-
ka. Generalinis planas.  
2.00 Pasaulio dokumentika.  
3.45 Puaro. N-7.  
5.30 Vėliavnešiai. 

 

9.00 “Ponas Bynas” 
10.00 KINO PUSRYČIAI Bitė 
Maja. 
11.50 Zebriukas Dryžius. 
13.55 Pričiupom!. N-7.  
14.25 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Aš galiu.  
21.55 Valanda su Rūta - Seimo 
rinkimai 2016. Tiesioginė trans-
liacija. 
0.20 Nebrendylos 2. N-7

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Ratai 2.  
13.05 Daktaras Dolitlis 2.  
14.50 Princesė.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.00 TV3 žinios. Seimo rin-
kimai.  
22.35 Ramūs tarp vilkų. N-14.  
0.20 Narvelis. N-14. 

 
6.00 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”. N-7.  
7.00 “Pavariau”. 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. 
Laukinių gyvūnų pasaulis”.  
12.30 “BBC dokumentika. 
Kačių paslaptys”. 
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Šuo”. N-7.  
19.05 “Staiga trisdešimties”. 
N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
23.00 “Yves Saint Laurent”. 
N14.  
1.10 “Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams”. N-7.  
2.45 “Pragaras Konektikute”. 
N14.  
4.20 “Staiga trisdešimties” (k) 
(13 Going on 30). N-7. 

 
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 “Sodo gyventojai”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”.  
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Svajonių sodai”.  
14.00”Kas namie šeiminin-
kas?”.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Viengungis”.  
17.00 Nemarus kinas. 
“Dvynys”. 
19.25 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Brokenvudo paslaptys. Melo 
žaidimas”. N-7.  
22.55 “Panikos kambarys”. 
N14.  
1.10 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.30 “Brokenvudo paslaptys. 
Surūgęs vynas”. N-7.  
4.05 “Kas namie šeimininkas?” 
4.50 “Griežčiausi tėvai” .  
5.35 “Neįprasti augintiniai”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Teatras.  
6.55 Anapus čia ir dabar.  
7.50 Rasos lašeliai 2015.  
9.50 Lietuvos ir Flandrijos ben-
dradarbiavimo 20-mečiui skirtas 
koncertas.  
11.00 Mokslo sriuba.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus. Gintaras 
Blužas.  
12.15 Šventadienio mintys. 
12.45 Johanas Štrausas. 
Baletas “Žydrasis Dunojus”. 1, 
2 d.  
14.40 Gariūnų vyrai.  
15.05 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal.  
16.00 Karinės paslaptys.  
16.45 Neištesėti “Apple” pa-
žadai. 
17.45 Žinios.  
18.00 Žmogus - Arklys.  
18.55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.45 Televizijos kanalo LRT 
KULTŪRA naujojo sezono pri-
statymas visuomenei. 
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Mesjė! TV filmas. 1, 2 d.  

0.55 LRT OPUS ORE.  
1.55 Septynios Kauno dienos.  
2.25 “Epitafija praeinančiam 
laikui”.  
3.45 LRT Kultūros akademija.  
4.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
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.  
10.35 Žodis - ne žvirblis (k). 
10.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
17.00 Pasaulis priklauso vai-
kams (k).  
19.30 “Alfa” savaitė.  
20.00 Info Diena.  
0.00 Raudona linija (k).  
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 
greitieji 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. Reitingas: 
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. Alytaus “Dzūkija” - 
Klaipėdos “Neptūnas”.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Japonijos 
prizo lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Nakties TOP. N-14.  
23.10 Vikingai. N-14.  
0.10 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.45 “Delta”. N-7. 
14.55 “Žemynų raida. Eurazija”.  
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 “Seimo rinkimai 2016”.  
21.30 “Renkam Seimą”.  
1.00 “Amazonės džiunglės”.  
2.50 “Žemynų raida. Afrika”.  
4.30 “Dykumos”.  
6.10 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.05 Savaitė.  
12.00 VRK pirmininko Zenono 
Vaigausko spaudos konferencija.  
12.25 Tikri vyrai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.15 Speciali „Dėmesio centre” 
laida. 
22.00 Nematoma Lietuvos istorija. 
23.00 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.05 Savaitė. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 

13.20 “Svajonių princas”. 
14.20 “Mano lemties diena”.  
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 2. Tamsos teritorija. N14.  
0.25 “Mentalistas”. 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 Gero vakaro šou. 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 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
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 “Farų karai”. 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 Žemė - nauja pradžia. N-7.  
23.25 Yves Saint Laurent. N14.  
1.25 “Muchtaro sugrįžimas””. 
2.15 “Juodasis sąrašas”.N-7.  

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Sostinės keksiukai”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio resto-
ranai”.  
8.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
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.  
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Mūsų dienos - kaip šventė.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Anapus čia ir dabar.  
13.10 Televizijos kanalo LRT 
KULTŪRA naujojo sezono pristaty-
mas visuomenei (kart.). 
13.55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.40 Likimo valsas.  
16.30 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.35 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Dainuoja Virgilijus Noreika.  
18.25 Poezija. LRT aukso fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi. 
21.00 Gyvenimas yra gražus 

(subtitruota, kart.). 
22.40 Poezija. LRT aukso fondas.  
22.45 Didžioji Lietuva.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Colors of Bubbles”.  
1.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai”.  

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Raudona linija (k).  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
11.45 Ne vienas kelyje.  
12.20 “Alfa” savaitė (k).  
12.50 Apie žūklę (k).  
13.20 24 valandos (k). N-7.  
14.05 Bus visko.  
14.45 “Alfa” savaitė (k).  
15.15 Raudona linija (k).  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 112. 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 bendrikas. 

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 bendrikas. 
N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Šėtono belaukiant. S. 
0.45 Rezidentai. N-7. 
1.20 Havajai 5.0. N-7. 
2.10 Elementaru. N-7. 
3.00 Byvis ir Tešlagalvis. N-14. 

 
7.00 Vantos lapas.  
7.30 Kaimo akademija.  
8.00 Kartų kovos.  
10.05 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Mafijos kronikos. N-14. 
0.45 “Delta”. N-7. 
1.50 Reporteris. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Nematoma Lietuvos istorija.  
11.50 Speciali „Dėmesio centre” 
laida.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Lietuva 
- Malta.  
23.50 Premjera. Bodo. N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.40 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 “Svajonių princas”. 
14.20 “Mano lemties diena”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  

17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Sumautos atostogos Meksikoje. 
N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
1.55 “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 Kažkas skolinto.. N-7.  
0.50 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.45Agentūra 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 “Farų karai”. 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 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės.. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Madėjos liudytojų apsauga. 
N-7.  
23.55 Žemė - nauja pradžia. N-7.  
1.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
3.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
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. 
Retas paukštis. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  

1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.35 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Dainuoja Virgilijus Noreika.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 2 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 „Epitafija praeinančiam 
laikui”.  
14.20 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
14.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.45 ARTi. Scen.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Beatričė.  
17.50 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Balys Dvarionas.  
18.15 Apokalipsė. Antrasis pasau-
linis karas. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Eglė.  
21.55 Žmogus - Arklys.  

22.50 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Beatričė.  
23.05 DW naujienos rusų kalba. 
23.15 Dabar pasaulyje.  
23.45 Pasaulio futbolo čempiona-
to atrankos rungtynių apžvalga. 
0.15 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016”.  
1.15 Istorijos detektyvai.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Raudona linija (k).  
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 bendrikas. 
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 bendrikas. 
N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Robotas policininkas. N-14. 
0.20 Rezidentai. N-7. 
1.25 Havajai 5.0. N-7. 
2.15 Elementaru. N-7. 
3.05 Byvis ir Tešlagalvis. N-14. 

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Nuoga tiesa. N-7. 
10.05 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “24/7”.  
0.45 “Delta”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 “Slaptieji agentai”. N-7. 
3.55 “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 Emigrantai.  
11.45 Laisvės vėliavnešiai.  
12.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
12.40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?”. Ved.: Paulius 
Ambrazevičius. (kart.). 
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 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Italų kino magija. Premjera. 
Neapolio dainos. N-14.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 “Svajonių princas”. 
14.20 “Mano lemties diena”.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Beatodairiški veiksmai. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.55 “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 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje.. N-14.  
0.50 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-7.  
1.45 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 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės.. 2 (6). 
N-7.  
21.00 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Pirmasis riteris. N-7. 
0.15 Madėjos liudytojų apsauga. 
N-7.  
2.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
3.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Svajonių sodai”. 
8.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
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.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.35 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Beatričė.  
6.25 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Apokalipsė. Antrasis pa-
saulinis karas. N-7.  
13.05 Septynios Kauno dienos.  
13.40 LRT OPUS ORE.  
14.40 Penki vakarai.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Man girdisi garsas nutilęs.  
17.40 Premjera. Deividas 
Bekhemas. Kelionė į nežinomybę. 
19.15 Labanaktukas.

 19.45 Kelias į namus. 
20.15 Nes man tai rūpi.  
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Kaulai ir rūdys. N-14.  
23.00 ARTi.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Mūsų dienos - kaip šventė.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Lengvi produktai.  
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 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 Karšta pupytė. N-7. 
0.05 Rezidentai. N-7. 
1.15 Havajai 5.0. N-7. 
2.05 Elementaru. N-7. 
2.55 Byvis ir Tešlagalvis  N-14.

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Auksinė daina.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
19.30 Europos taurė 2016/17. 
Maskvos “Chimki” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
21.30 Mafijos kronikos. N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
0.45 “Delta”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
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.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.30 Premjera. Laiptai į dangų. 
Rytojaus ilgesys. N-7.  
0.10 Tikri vyrai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai. 

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  

12.50 “Auklė”. 
13.20 “Svajonių princas”. 
14.20 “Mano lemties diena”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS Tikras 
teisingumas 2. Mirties angelas. 
N14.  
0.05 “Mentalistas”. 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 Naujoji dukra.. N-14.  
0.40 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.40 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 “Farų karai”. 
21.30 45 kalibras. N14.  
23.25 Pirmasis riteris. N-7.  
1.55 Muchtaro sugrįžimas . N-7.  
2.45 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
3.25 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. 
8.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
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 Įtariamieji”. N14.  
22.40 “Bėgantis laikas”. N-7.  

0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.45 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.10 Midsomerio žmogžudystės 
XV. N-7. 
5.35 “Kas namie šeimininkas?” 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Penki vakarai.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Nes man tai rūpi.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 2 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Deividas Bekhemas. 
Kelionė į nežinomybę (kart.). 
13.40 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016”.  
14.40 Žmogus - Arklys.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Eglė. 
18.10 Poezija. LRT aukso fondas.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Italų kino magija. Neapolio 
dainos. N-14.  
22.55 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-

tyva.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Simfoninės muzikos kon-
certas „Iš orkestro lobyno”.  
1.45 Prisiminkime.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Misija. Vilnija.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospekty-
va. Balys Dvarionas.  
5.30 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.  
13.50 Lengvi produktai. Skonio 
apgavikai (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 112. 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 bendrikas. 
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 bendrikas. 
N-7.  
21.00 Fizrukas. N-7.  
22.00 Įkaitas. N-14. 
0.20 Rezidentai. N-7. 
1.25 Havajai 5.0. N-7. 
2.15 Elementaru. N-7. 

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Patriotai. N-7. 
8.00 “Sparnuočių gyvenimas. 
Tėvystės rūpesčiai”.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 “Voras”. N-7. 
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Albanas”. N-7. 
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa.  
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 “Slaptieji agentai”. N-7.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?”. Ved.: Paulius 
Ambrazevičius. (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.  
19.00 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. Švilpiko diena. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 “Svajonių princas”. 
14.20 “Mano lemties diena”.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 
22.00 Tamsiausia valanda. N14.  
23.50 PREMJERA Piktieji numi-
rėliai. S.  
1.35 Beatodairiški veiksmai. 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 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
21.10 Kodas L.O.B.I.A.I.. 
Paslapčių knyga. N-7. 
23.45 Paveldėtojai. N-14. 
2.00 Apiplėšimas Beikerio gatvė-
je. N-14. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
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 Universalus karys. 
Sugrįžimas. N14.  
23.10 45 kalibras. N14.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. 
8.45 “Kas namie šeimininkas?”.  
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 Po mergi-
nų sijonais. N14.  
1.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
4.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
4.55 “Įtariamieji”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. Eglė. 1981 m.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stambiu planu.  
12.45 Girių horizontai.  
13.15 Gimtoji žemė.  
13.40 Misija. Vilnija.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Likimo valsas.  
16.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.15 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva. 
18.15 Bodo. N-7.  
19.15 Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko 15-osioms mirties 
metinėms.  
20.30 Režisierės Jadvygos 
Janulevičiūtės kūrybos retrospek-
tyva.  
21.00 Laiptai į dangų. Rytojaus 

ilgesys. N-7.  
22.40 Poezija.  
22.45 Atspindžiai.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Elito kinas. Kaulai ir rūdys. 
N-14.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Misija. Vilnija.  
4.15 Legendos.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
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). 
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 Farai. N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 ESL PRO lygos apžvalga. 
N-14. 
23.00 Adrenalinas. N-14. 
0.40 Eurolygos rungtynės. Atėnų 
“Panathinaikos” - Kauno “Žalgiris”.  
2.30 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Šiandien kimba.  
8.00 “Sparnuočių gyvenimas. 
Ištvermės ribos”.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 “Voras”. N-7.  
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 Premjera. “Ilga kelionė 
namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Mirusiųjų požemis”. S. 
1.05 “Nužudyti zombį”. S. 
3.00 Gamtos pasaulis.  
3.10 “Mirusiųjų požemis”. S. 
4.40 “Nužudyti zombį”. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.30 Specialus tyrimas.  
7.25 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai. 
7.50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.40 Tatonka ir mažieji draugai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Ypatingi gyvūnų tėvai. 
13.55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
Ketverto ženklas. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” ir 
„Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
23.00 Premjera. Be abejo, turbūt. 
N-7.  
0.55 Pasaulio dokumentika.  

6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. Harvis 
Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 

8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas” 
9.30 Trejetas iš Rūgpienių kaimo. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Astro 
vaikis. 
11.50 Monte Karlas. N-7.  
14.05 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. PREMJERA 
Smurfai 2. 
21.45 PREMJERA Beveik mirtina. 
N-7.  
23.50 PREMJERA Vaiduoklių 
namas 2. N14.  
1.30 Tamsiausia valanda. 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 Boltas. N-7. 
12.55 Daktaras Dolitlis 3.  
14.45 Kvaišų šeimynėlės atosto-
gos. N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Iššūkis kaime. N-7. 
21.00 Kunigo naudą velniai gaudo. 

N-14. 
22.45 Patrulių zona. N-14. 
0.50 Gynėjas. N-14. 
2.30 Naujoji dukra. 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.  
12.05 “Pavariau”. N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Pasienio sargyba (k). N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
Užsienietis. N14.  
0.00 AŠTRUS KINAS Pasienis. S.  
2.00 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. 
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
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. N-7.  
23.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.45 Po merginų sijonais. N14.  
2.45 “Nusikaltimas”. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.00 Mokslo ekspresas.  
11.20 XIV tarptautinio teatralizuoto 
vaikų ir jaunimo muzikos festivalio 
„Mes - Pasaulis” šokio pasaka.  
12.30 Šokių akademija 2. 
13.30 Vinco Krėvės drama 
„Šarūnas” Kauno pilyje.  
16.00 Premjera. Nėra laiko ge-
rumui.  
17.10 Muzikinis viešbutis Lietuvos 
kino studijoje.  
18.00 Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko 15-osioms mirties meti-
nėms. Retrospektyva.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Kultmisijos.  

21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Kelias. N-7.  
22.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 (kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Johanas Štrausas. Baletas 
„Žydrasis Dunojus”.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
15.25 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Kalašnikovo automatų kelias. N-7.  
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Nuo... Iki... (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  

 
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” - 
Šiaulių “Šiauliai”.  
19.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. N-7. 
21.00 Be stabdžių. N-14. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas. N-14. 
0.15 Įkaitas. N-14.

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 Auginantiems savo kraštą.  
10.05 “Sparnuočių gyvenimas. 
Plėšrūnai ir maitlesiai”.  
11.15 “Vincentas”. N-7. 
13.00 Nuoga tiesa. N-7. 
14.55 “Žemynų raida. Amerika”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
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 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Savo mirties data”. N-7. 
1.20 Mafijos kronikos. N-14. 
2.20 “Vincentas”. N-7. 

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

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

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-10-31)
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Kryžiažodis  „Kaštonas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 

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

Prizas keliaus į Šovenius
Rugsėjo 3  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Varna“ teisingas atsakymas – 

DIKTANTAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  71  skaitytojas. Tai anykštėnai O.Arienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, B.Augulienė, 
V.Lančickienė, V.Stasiūnienė, A.Burneikienė, D.Šlamienė, L.Vildžiūnas, A.Skirmantienė, 
V.Kazlovienė, J.Mieželienė, A.Skaržauskienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, E.Zlatkutė, 
R.Kavoliūnienė, A.Kavolienė, D.Varnienė, I.Janienė, A.Vilčinskas, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, V.Dikčiuvienė, V.Žemaitienė, A.Keraitienė, A.R.Vilimas, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, V.Bieliūnienė, E.Jurėnaitė ir N.Šilaikienė; D.Sudeikienė, 
V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; V.Mogylienė, N.Žąsinienė, R.Žąsinas, B.Gudonienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; T.Jakniūnienė, G.Gudelis, E.Vanagienė 
ir E.Slavinskienė iš Naujųjų Elmininkų; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šo-
venių, T.Patumsienė iš Vikonių L.Ruša iš Vilniaus,A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė iš Mita-
šiūnų, R.Palskienė iš Aulelių, B.Raščiūvienė iš Surdegio, S.Steponavičienė iš Troškūnų, 
B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Juknonienė iš Rubikių, 
A.Kriogienė iš Voversių, L.Didienė iš Medžiočių, S.Želnienė iš Maželių ir V.Milaševičienė iš 
Raguvėlės.    

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kaštonas“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Da-
riaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis – atiteks  G.RADZEVIČIENEI iš Šovenių. Prašome skaity-
toją užsukti į redakciją atiimti čekio. 
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Privilegijų broliui 
darbe nesuteikia

Paklaustas, kokių privilegijų turi 
dirbdamas įmonėje, kuriai vado-
vauja brolis, K. Pakeltis tik šypteli: 
„Iš šalies žmonėms gal ir atrodo, 
kad dirbdamas pas brolį atlygini-
mą gaunu tik dėl giminystės ryšių. 
Darbe jis man toks pat viršininkas 
kaip ir kitiems darbuotojams. Esu 
dirbęs įvairiose darbovietėse, Lu-
kas man - ne pirmas direktorius. 
Tačiau atvirai sakau, kad tokių 
vadovų kaip jis, mano manymu, 
Anykščiuose labai mažai. Žmo-
gus jam – ne tik darbo jėga, galinti 
„arti“ nuo ryto iki vakaro. Tai ne 
tas viršininkas, kurio reikia bijoti 
arba kuris valdyti gali tik pakel-
damas balsą. Taip, turėdami Luką 
šalia, mes visi jaučiamės saugiau, 
žinom, kad iškilus problemoms, 
jis tikrai jas išspręs – greitai, ope-
ratyviai, čia ir dabar. Manau, tik 
Luko nuopelnas, kad jis sugebėjo 
suburti stiprią komandą. Tokią, kur 
kiekvienas žino savo uždavinius, 
žino, kad dirbti reikia ne tada, kai 
viršininkas stovi už nugaros ir ragi-
na: „Na, dar šitą padaryk, o gal dar 
ir šitą...“ Pas mus seniai to nebė-
ra. Kiekvienas žinom, už ką esam 
atsakingas, ką turim padaryt, tai ir 
darom – ir visai nesvarbu, ar yra 
Lukas kabinete ar nėra. Manau, tik 
stiprus, savimi pasitikintis vadovas 
gali aplink save suburti stiprią ko-
mandą, man keista, kai darbuotojai 
sako, kad dirba todėl, jog bijo savo 
vadovo – tai juk nenormali darbo 
aplinka, tokia įmonė pasmerkta 
žlugti. Gal čia iš sovietinių laikų 
atėjęs įsitikinimas, kad viršininkas 
yra Dievas, o jo pavadiniai – nie-
kas, žmonės be savo vertybių, nuo-
monės, įsitikinimų. Aš džiaugiuo-

Kipras Pakeltis: „Džiaugiuosi, kad 
brolis kartais ir į užpakalį įspirdavo“
„Tai, kad Lukas nusprendė dalyvauti Seimo rinkimuose – nerti į didžiąją politiką – man nebuvo 

staigmena. Ši sritis jam seniai buvo įdomi, politika jis domėjosi dar būdamas moksleiviu, tačiau gy-
venimas susiklostė taip, kad svajones apie politiko kelią teko kuriam laikui atidėti – po tėčio mirties 
jis perėmė jo sukurtą verslą, ir ne sultingus vaisius jis raškė, buvo momentų, kai teko dirbti dienom 
ir naktim, kad tik tas verslas nežlugtų. Dabar jau lengviau – yra suburta stipri komanda, Lukas 
turi gerokai daugiau patirties, tad labai džiaugiuosi, kad pagaliau jis jau gali siekti savo svajonės 
– aktyviai dalyvauti politikoje ir labai tikiu, valdyti mūsų šalį“, – kalba dvejais metais jaunesnis 
kandidato į Seimo narius Luko Pakelčio brolis Kipras.

si, kad mūsų įmonė visai kitokia 
– Lukas suteikia mums ir didelę 
laisvę, tačiau ta laisvė dar labiau 
įpareigoja gerai dirbti“.

Pasak K. Pakelčio, kai žmogus 
sėkmingai sugeba tvarkytis savo 
„kieme“, jis sugebės nepasimesti ir 
didesniuose plotuose: „Ne paslap-
tis, kad įmonei ne visada sekėsi, 
buvo sunkių, labai sunkių momen-
tų, kai mes, eiliniai darbuotojai, ir 
į paniką puldavom, ir jaudindavo-
mės, tačiau Lukas net ir kritinėse 
situacijose sugebėdavo greitai rasti 
sprendimą, planą, kaip viską pa-
keisti. Ir jam sekdavosi, nes viena 
iš labiausiai man imponuojančių 
brolio savybių yra darbštumas. Aš 
net nežinau, kada jis ilsisi – jeigu 
reikia, įmonės reikalus jis ir naktį 
sutvarkys, reikia – dirbs 24 valan-
das per parą...“

Ne tik tėvai, bet ir brolis 
mokė Kiprą gyventi

Kalbėdamas apie brolį, K. Pa-
keltis prisipažįsta, kad jam eiti per 
gyvenimą buvo kur kas lengviau, 
turint šalia brolį. „Lukas baiginėjo 
mokyklą, kai sužinojom apie tėčio 
ligą, deja, liga buvo stipresnė už 
tėtį, užgeso jis labai greitai. Likom 
trise... Gyvenimas vertėsi aukš-
tyn kojom, jeigu, atrodo, būnant 
gyvam tėčiui turėjom viską, tai jį 
praradus netekom labai daug, buvo 
sunku ne tik psichologiškai, bet 
ir finansiškai. Tiek Lukas, tiek aš 
mokslams turėjom užsidirbti patys 
– teko išvažiuoti ir užsienį juodų 
darbų padirbėti. Nei tai žemino, 
nei gąsdino – turėjom tikslą baig-
ti aukštąjį mokslą, todėl ir dirbom 
bet ką. 

Mama gal ir galėjo padėti, bet 
tarsi nujausdama, kad greitai iš-
keliaus Amžinybėn, mokė mus 
savarankiškumo. Net gulėdama 
mirties patale mama šypsojosi. 
Būdavo, užsuka draugai jos aplan-
kyti, mama užsideda peruką ir, kol 
dar galėjo, keldavosi ir priimdavo 
svečius. Man atrodo, kad mes, ap-
linkiniai, dėl jos išgyvenom labiau, 
nei ji pati dėl savęs. Ir išgyveno 
ne tiek dėl savo ligos, o dėl mūsų. 
Būdavo labai atvirų pokalbių su 
mama – ji džiaugėsi, kad keliauja 
pas tėtį, o mums prisakė, kad ir kas 
gyvenime benutiktų, mylėti vie-
nam kitą. Ji stengėsi mus paruoš-
ti gyvenimui, ir ne rožėm klotam 
gyvenimui, o realybei... Ir, manau, 
paruošė“, – apie patirtus išgyveni-
mus pasakoja K. Pakeltis.

Paniręs į skausmingus prisimi-
nimus, K. Pakeltis greitai grįžta į 
realybę: „Tokia mūsų istorija, taip 
mums susiklostė gyvenimas, kad 
teko anksti suaugti, bet nereikia 
mūsų gailėti, mes nelikom vieni, 
juk mes turim vienas kitą, liko mus 
palaikanti ir mylinti plati giminė, o 
be to, patirti išgyvenimai užaugino 
storą odą. Aš Luką mačiau visokį, 
apie daug ką mes pasišnekam, bet 
labai abejoju, ar svetimi jį kada 
nors matė nuliūdusį, išgyvenantį, 
nes labai daug dalykų jis pasilieka 
sau... Matęs gyvenime ir skausmo, 
ir artimųjų ligų, jis ir dabar nėra 
abejingas prašančiajam“.

K. Pakeltis pasakoja, kad į Luką 
ne tik visada galėjęs atsiremti, bet 
ir ne vieną pamoką iš jo yra išmo-
kęs. „Prisimenu, kaip būdamas stu-
dentas broliui skundžiausi, kad ne-
galiu mokytis dieninėse studijose 
ir dirbti. Tai jis man labai paprastai 

pasakė: „Jeigu aš sugebėjau, suge-
bėsi ir tu“. Sakė, aš tau padėsiu, 
jeigu pritrūksi pinigų, tačiau dirbti 
turi. Ir dirbau, ir suspėjau, ir džiau-
giuosi, kad nieko ant lėkštutės ne-
gavau. Teko ir užsienyje padirbėt, 
kad užsidirbčiau pinigų mokslams 
ir gyvenimui“, – apie brolį pasako-
ja K. Pakeltis. 

Aukštąjį išsilavinimą 
Seime turi tik kas septintas

Paklaustas, ar brolio kandida-
tavimas į Seimo narius įpareigoja 
dalyvauti rinkimuose, K. Pakeltis 
sako: „Aš visada dalyvauju rinki-
muose, ir dažniausiai išankstiniuo-
se. Aišku, Luko dalyvavimas rinki-
muose įpareigoja eiti ir jį palaikyti. 
Nesu abejingas politikai, domiuo-
si Lietuvos politiniu gyvenimu, 
stebiu dabar vystančius debatus. 
Ir labai dažnai man būna gėda už 
tuos, kurie šiuo metu valdo vals-
tybę. Visai neseniai sužinojau, kad 
tik kas septintas Seimo narys turi 
aukštąjį išsilavinimą. Ar tai nor-
malu? Čia – absurdas! Žmonės su 
dviem magistro diplomais neran-
da darbo, o Lietuvą valdo nežinia 
kokius mokslus, nežinia kokiuose 
institutuose baigę asmenys. Man, 
kaip jaunam žmogui, tai baisi situ-
acija. Kai atsistoja premjeras viešai 
kalbėti ir nesugeba angliškai saki-
nio suregzti, tai apie ką tada mes 
kalbam? Kaip gali Seimo narys 
nemokėti jokios užsienio kalbos? 
Per oficialius susitikimus gal ir iš 
lapelio tekstą galima perskaityti, 
tačiau labai daug derybų vyksta ir 
neoficialiai, prie kavos puodelio ar 
vyno taurės, tai kaip jie tada ben-
drauja?“

K. Pakeltis pateikia ir kitą pavyz-
dį: „Svėdasuose vyko kandidatų į 
Seimo narius debatai. Buvo iškel-
tas Svėdasų apylinkių žmones kan-
kinantis mėšlo dvokas, ypač vasa-
ros metu. Dabartinis Seimo narys 
Ričardas Sargūnas pasakė: „Eisiu 
pas Aplinkos ministrą Kęstutį Tre-
čioką kalbėtis, gal pavyks išspręsti 
šį klausimą. Tai man natūraliai kilo 
klausimas – ar per ketverius metus 
nebuvo laiko pas ministrą nueiti? 

Ar dar ketverių metų reikia? Politi-
kas turi būti ryžtingas, netrypčioti 
prie ministrų kabineto durų – įleis, 
neįleis, išklausys, neišklausys. Jei-
gu pro duris neįleidžia, lipk per 
langą, bet problemą išspręsti turi. 
Čia vėl matau Luko privalumą – jis 
atkaklus, nemeta problemų įpusė-
jęs. Tokio Seimo nario mums rei-
kia“.

Seime turi dirbti specialistai

K. Pakelį juokina ir dabartinių 
ministrų elgesys: „Švietimo ir 
mokslo ministrė žodžio „ačiū“ be 
klaidos nemoka parašyti. O teisi-
nasi, kad nepamatė, nepatikrino, 
kad tai spaudos klaida. Tai jeigu ji 
nesugeba lankstinuko išleisti, tai 
kaip ji priima sprendimus švieti-
mo srityje? Štai dėl tokių absurdų 
ir reikia į Seimą rinkti jaunus, iš-
silavinusius, atsakingus, patirties 
turinčius specialistus. Pabrėžiu 
žodį „specialistus“. Priimant nau-
jąjį Darbo kodeksą didžioji Seimo 
narių dalis nežinojo, kas jame pa-
rašyta, teisindamiesi, kad jiems ir 
nereikia žinoti, yra darbo grupė, 
kuri rengia pataisas, tegu jie ir gi-
linasi. Seime reikia įvairių sričių 
specialistų, tada reikės ir mažiau 
patarėjų, padėjėjų ir kito biurokra-
tinio, iš mūsų mokesčių išlaikomo 
personalo. Pažiūrėkim į Anykščių 
rajono tarybą – vienu metu joje 
dirbo penki fizinio lavinimo mo-
kytojai. Suprantu, kad reikia žmo-
gaus, atsakingo už sportą, bet gal 
ne penkių?“

Pasak K. Pakelčio, Lukas yra 
baigęs šiuolaikinius universitetus, 
įgijęs žinių ir vadovavimo patirties, 
tad ir Seime jis neturėtų pražūti. 

„Duodu šimtą procentų, kad 
Lukas išeis į antrąjį turą, o gal net 
ir antro nereikės“, – broliu tiki K. 
Pakeltis.  

Tiems, kas dar abejoja už ką 
balsuoti Seimo rinkimuose, K. Pa-
keltis nuoširdžiai sako: „Aš esu už 
rotaciją - padirbai Seime porą ka-
dencijų ir eik iš ten, dirbk tai, ką 
moki (jeigu moki), reikia užleisti 
vietą jauniems, perspektyviems 
politikams. Lukas – geriausias iš 
esamų kandidatų, juo galima pa-
sitikėti ir kaip žmogumi, ir kaip 
politiku. Tad duokim šansą jaunam 
žmogui išeiti į didžiąją politiką – 
turėjom Seime anykštėnų, kurie 
dirbo ir ne po vieną kadenciją, bet 
ar matom jų darbo vaisius? Aš, 
deja, nematau...“

Nors jau abu sukūrę šeimas, Kipras (dešinėje) ir Lukas Pakelčiai didžiąsias šventes visada sutinka 
kartu – plati giminė kol kas renkasi tetos Dangiros namuose, bet L. Pakeltis yra minėjęs, kad labai 
norėtų, jog ratas apsisuktų ir visi šventėms sugužėtų į jo vaikystės namus, kuriuose dabar gyvena 
su žmona Sigita. 

Ir Kipras, ir Lukas Pakelčiai pripažįsta, kad didžiausias jų gy-
venime autoritetas buvo, yra ir bus tėtis. Nors jau 12 metų, kai 
Kęstutis Pakeltis iškeliavęs Amžinybėn, tėvo išmokytas pamokas 
sūnūs puikiai mena iki šiol.

Politinė reklama, bus apmokėta iš vienmantatės Anykščių - Panevėžio apygardos Nr. 49 kandidato Luko Pakelčio rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1231
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anykštėnai juokauja

Anekdoto paprašėme UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
riaus Virgilijaus VAIČIU-
LIO.

Auksė Kontrimienė su palaikymo komanda „Bėk bėk, žirgeli!” šventėje, kurioje LSDP komanda 
užėmė pirmąją vietą politikų rungtyje.                                                                       V.Šereikos nuotr.

Mieli kraštiečiai,
Kviečiame visus spalio 9 dieną ateiti į rinkimus ir 

atiduoti savo balsą už mūsų kandidatę – Ministro Pir-
mininko patarėją Auksę Kontrimienę. Politikai reikia 
stiprių ir puikiais organizaciniais sugebėjimais pasižy-
minčių asmenybių. Mūsų kandidatė pasižymi  ne tik 
profesiniais sugebėjimais, bet ir yra trijų vaikų mama. 
Didelę šeimą turinčiam žmogui reikia sugebėti ypatin-

gai planuoti laiką, turėti didelį energetinį užtaisą, kad 
sugebėtų teisingai paskirstyti laiką ne tik darbui, bet ir 
šeimai. Mus tikrai imponuoja nuoširdumas, sugebėji-
mas išklausyti, išgirsti problemas ir pastangos kuo grei-
čiau jas išspręsti. Anykštėnai jau turėjo progos įsitikin-
ti, kad A.Kontrimienė skyrė daug dėmesio mūsų krašto 
rūpesčiams. Tikimės, kad po spalio 9 d. Anykščiuose 
turėsime rūpestingą, darbščią ir atsakingą Seimo narę.

Socialdemokratų frakcija 
Anykščių rajono savivaldybės taryboje

Mielieji anykštėnai, 
nenumaldomai artėja rinkimų 

laikotarpis, kai kiekvienam vėl 
teks apsispręsti, kam patikėti 
valstybės vairą. Kiekvienas rajo-
nas turės galimybę išsirinkti savo 
atstovą, tikiu, kad jūs tai darysite 
labai atsakingai, pasirinkę jūsų 
pasitikėjimo vertą žmogų. Auksė 
Kontrimienė politikos arenos už-
kulisiuose dirbo ilgą laiką, o savo 
darbštumu ir atsakingumu įrodė, 
jog jos pagalba šiame darbe tikrai 
yra reikalinga. Ne vienerius metus 
dirbusi Lietuvos socialdemokratų 
frakcijoje Seime atstove spaudai, 
ji turėjo galimybę susipažinti su 
Seimo nario funkcijomis tiek dir-
bant valdžioje, tiek opozicijoje. 

Auksė Kontrimienė jau pelnė 
rinkėjų pasitikėjimą ir laimėjo 
savivaldybės tarybų rinkimus 
sostinėje, vadovauja sveikatos 
komitetui. Tai politikė, kuri turi 
kompetencijos ir patirties darbe 
savivaldoje, Vyriausybėje ir Sei-
me. Neskaičiuodama savo asme-
ninio laiko ji užbaigia pradėtus 

darbus ir suranda sprendimus su-
dėtingose situacijose – toks ir turi 
būti Seimo narys, negailintis jėgų 
dėl savo rinkėjų. 

Dėl jos žmogiškųjų savybių ir 
kompetencijos pasikviečiau ją 
dirbti ne tik kaip socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduotoją, 
bet ir į Vyriausybę – į Ministro 
Pirmininko patarėjos pareigas ry-
šiams su Seimu. 

Rekomenduoju Auksę Kon-
trimienę kaip atsakingą, darbš-
tų ir nuosekliai tikslo siekiantį 
žmogų. Noriu jai palinkėti kuo 
didžiausios sėkmės. O jus, mieli 
anykštėnai, nuoširdžiai kviečiu 
suteikti šiai kandidatei galimybę 
parodyti, kaip įsisenėjusius ar 
naujai iškilusius klausimus jums 
gali padėti išspręsti naujas žmo-
gus – jauna, energinga, atsakinga 
ir kompetentinga moteris.

Ministras Pirmininkas, 
LSDP pirmininkas 

Algirdas Butkevičius Politinė reklama bus apmokėta iš kandidatės Auksės Kontrimienės rinkimų sąskaitos Užsak. Nr. 1221

Baisūs laikai. Sėdžiu bažny-
čioje. Ateina gal šešiolikos metų 
mergina. Sijonas trumpas, visa 
išsidažius... O kai bažnyčioje 
užsirūkė, man net alaus „bamba-
lis“ iš rankų iškrito.

***

Senąjį parapijos kleboną pa-
keitė jaunas. Klausykloje jam 
visi nuodėmes išsako. Prieina 
išvaizdi moteris:

- Aš su svetimu vyru oraliniu 
seksu užsiėmiau...

Kunigėlis pasimetė. Svarsto 
kokia atgailą skirti. Kaip tik pro 
šalį eina klapčiukas.

- Kiek senasis klebonas už orali-
nį duodavo? – paklausė kunigėlis.

- Kiek, kiek... Saują saldai-
nių.. 
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Klasiokai iškirpo palto sagas

O. Jakimavičienė – ne anykštė-
nė, kilusi nuo Žarėnų (Telšių r.), 
mokėsi Šiauliuose – dabartinėje 
Juliaus Janonio gimnazijoje. Kaip 
pati pasakoja, visi dalykai puikiai 
sekėsi, tad, ką studijuoti, greičiau 
nulėmė ne gabumai, o elementarus 
noras pasielgti kitaip, nei padarė 
sesuo: „Galvojau ir apie lietuvių 
kalbos, ir apie matematikos studi-
jas, tačiau vyresnė sesuo pasirin-
ko studijuoti matematiką, tad aš 
nusprendžiau sukti visai priešinga 
kryptimi ir rinktis lietuvių kalbos 
su klasikine filologija specializaci-
ją Vilniaus universitete“, – pasako-
ja pašnekovė.

Tvirtu charakteriu mokytoja pa-
sižymėjo nuo paauglystės. “Mūsų 
klasė buvo ypatinga – iš trisde-
šimt mokinių net dvidešimt buvo 
berniukų ir tik dešimt mergaičių. 
Gerai sutarėm, rašiau vaikinams 
lietuvių kalbos rašinius... Kartą 
bernai sugalvojo bėgti iš pamokų, 
aš tam nepritariau... Na, ir ką, pa-
mokos baigėsi, einu rengtis palto 
ir randu jį be sagų – keršydami 
vaikinai visas sagas iš mano palto 
išpjaustė... O žiema, kokių dvide-
šimt laipsnių šalčio... Ir ėjau atlapu 
paltu per Šiaulius...“ – apie savo 
mokyklinius metus kalba O. Jaki-
mavičienė.

Anykščiai pasitiko 
gedulingais maršais

Paklausta, kaip atsidūrė moky-
tojos „kailyje“, juk, matyt, rinkda-
masi studijas Vilniaus universitete 
negalvojo apie pedagogės duoną, 
pašnekovė sako: „Net neplanavau 
būti mokytoja. Mane domino seno-
sios kalbos, svajojau versti Ovidi-
jaus darbus... Bet taip likimas susi-
klostė, kad atsidūriau Anykščiuose. 
Buvau susijusi su R. Kalantos įvy-
kiais, tad ačiū Dievui, kad bent uni-
versitetą leido pabaigti, tačiau visi 
keliai į aspirantūrą buvo užkirsti. Ir 
į Anykščius ištrėmė. Man tai buvo 
šokas – visada galvojau, jeigu ne 
Vilnius, tai Krokuva, jei ne Kroku-
va, tai gal Kijevas ar Lvovas, save 
įsivaizdavau miestuose, kurie lai-
komi klasikinės filologijos lopšiu. 
O čia - Anykščiai...“

Mokytoja puikiai prisimena die-
ną, kai pirmą kartą atvyko į Anykš-
čius: „Nuėjau į J. Biliūno gimna-
ziją, prisistačiau tuometiniam 
direktoriui Vaclovui Bražėnui. 
Liko laiko iki autobuso, tai prisė-
dau dabartiniame A. Baranausko 
skverelyje ant suoliuko... Sėdžiu, 
girdžiu, kaip groja gedulingas 
maršas – ir taip aiškiai, taip gar-
siai, oho, galvoju, kaip linksminasi 
žmonės šiame krašte... Dar vienas 
netikėtumas buvo, kai per pirmą 
pamoką pradėjau skaityti mokinių 
pavardes – Gaidys, Mogyla, Smer-
tjevas... Na, dar Gaidys, tai kaip 
Gaidys, bet kitas dvi iš viso pirmą 

Mokytoja, kuri mokiniams leisdavo 
žvilgtelėti į savo rankinę

kartą girdėjau... Viskas čia mane 
stebino...“

Senieji universiteto rūmai, jau-
kūs kiemeliai, profesūra, bibliote-
kos, teatrai – ar nesiilgėjot tokio 
gyvenimo – klausiu mokytojos... 
„Pirmus ketverius metus kiekvieną 
penktadienį važiuodavau į Vilnių, 
o sekmadienį paskutiniu autobusu 
grįždavau į Anykščius. Man čia 
buvo trošku. Mane nervino, kad 
čia visi vienas apie kitą viską žino, 
atrodo, žinodavo net kokiu muilu 
tu prausiesi arba, nuėjus į moky-
klą, kuris nors vaikas lepteldavo: 
“O, mokytoja, jūs vakar vėlai nu-
ėjot miegoti”... Po kiek laiko pri-
pratau, ir dabar jau galiu sakyti, 
kad Anykščiai tapo mano namais“, 
– teigia mokytoja.

Dovana, kuri privertė
 pulti į ašaras

O. Jakimavičienė atvira: „Mane 
labiausiai skaudindavo, jeigu vai-
kas nepamėgdavo mano dalyko. Aš 
jiems visada sakydavau, galit ne-
mėgti manęs, netgi nekęsti galit – čia 
ne grožio konkursas, kad aš visiems 
patikčiau, - bet mano dalyko prašom 
neįžeidinėti. Atsimenu, kaip išleidau 
pirmuosius savo auklėtinius. Gavau 
juos jau vienuoliktoj klasėj, tad kartu 
praleidom tik metus. Atrodo, radom 
bendrą kalbą, susigyvenom... Ir štai 
paskutinis skambutis, tada buvo 
įprasta mokytojams šia proga dova-
noti kokią nors humoristinę dovaną. 
Aš stoviu salės gale, stebiu vaikų pa-
sirodymą, išgirstu savo pavardę, net 
neinu artyn. Matau tokį vaizdą – neša 
mokiniai lotynų kalbos vadovėlį, 
perrištą juodu kaspinu, ant kurio už-
rašyta „Tebūnie tau lengva žemelė“. 
Tai buvo pirmas ir vienintelis kartas, 
kai aš taip smarkiai puoliau į ašaras. 
Nubėgau koridorium žemyn į savo 
kabinetą, užsikniaubiau ant stalo ir 
raudojau. Aišku, vaikai to nesitikėjo, 
jie galvojo, kad tai bus pokštas, bet 
mane žiauriai įžeidė. Paskui pagal-
vojau, jeigu man pačiai vainiką su 
tokiu užrašu būtų užkabinę, tikriau-
siai ne taip skaudu būtų buvę...“

Taisyklės santykiuose – 
būtinos 

Paklausta, kokį santykį su mo-
kiniais stengėsi kurti, mokytoja 
teigia: „Santykiai su mokiniais 
dažnai būna dviejų tipų. Jeigu jie 
laiko tave draugeliu, tai ko iš tavęs 
tikisi? Tikisi, kad būsi nuolaidus, 
kad nerašysi blogų pažymių, kad 
pašnibždėsi, kas bus per kontro-
linį, kad kartais užsimerksi ir tam 
tikrų dalykų nematysi. Yra tokių 
mokytojų, bet man jų gaila... Aš 
stengiausi, kad būtų abipusė pa-
garba. Kad santykyje būtų tam 
tikros abiem pusėm priimtinos 
taisyklės. Yra buvęs atvejis, kai ei-
dama koridoriuje iš vieno vaikino 
išgirdau ilgą tiradą keiksmažodžių 
– iškviečiau policijos pareigūną, 
surašiau raportą. Aš negaliu leisti, 

kad mano akivaizdoje, o tuo la-
biau viešoje vietoje toks elgesys 
būtų toleruojamas. Arba kitas pa-
vyzdys – vyksta lietuvių kalbos 
įskaita žodžiu, įspėju mokinį dėl 
netaisyklingai vartojamų žodžių, o 
jis man sako – kalbu taip, kaip man 
patinka. Kalbėk, bet, sakau, žinai, 
kuo tai baigsis. Juk, pavyzdžiui, 
futbole yra taisyklė neimti kamuo-
lio rankomis, jeigu taip padarai, ži-
nai, kad būsi nubaustas, lygiai taip 
pat ir mano minėtu atveju įskaitos 
metu“.

Pasak O. Jakimavičienės, yra 
blogai ir kai vaikas bijo mokytojo: 
„Man kartais pasakydavo vaikai, 
kad mes jūsų bijom. Tada paimda-
vau ir ant stalo išversdavau savo 
rankinę ir liepdavau pasižiūrėti, ką 
nešiojuosi – nei peilio, nei šakutės, 
nei botago, net šaukšto nesinešio-
ju, tai ko manęs bijoti? Sakydavau, 
jog jūsų trisdešimt, o aš viena, jums 
lengviau su manim susidoroti...“

Mokytoja prisimena ir atvejį, 
kuris galėjo baigtis labai liūdnai: 
„Buvo pirmieji mano darbo moky-
kloje metai. O šeštadieniais vykda-
vo šokiai. Mane, kaip jauną moky-
toją, dažnai paskirdavo budėti per 
juos. Taigi, vyksta šokiai ir staiga 
užgeso šviesa. Aš pašoku nuo kė-
dės ir einu žiūrėti, kas nutiko, ir 
mane parbloškia atskriejusi kėdė. 
Ir ne viena, o kaip anksčiau būda-
vo, keturios sujungtos kėdės. Aš, 
aišku, nukritau, praradau sąmonė, 
nuvežė mane į ligoninę – smegenų 
sutrenkimas. O pasirodo įsilinks-
minęs vaikinas šiaip sau – iš links-
mumo – paleido tas kėdes. Žinau, 
kad buvo byla, jį teisė, tik nežinau, 
nei kas tas vaikinas buvo, nei kuo 
jam baigėsi. Aš atleidau... Svarbu, 
kad ne kitam vaikui pataikė, juk aš 
būčiau turėjusi atsakyti...“

Mokiniams atvirai prisipažįs-
ta, kurių autorių nemėgsta 

Paklausta, ar skiriasi dabartiniai 
vaikai nuo tų, kokie buvo vos mo-
kytojai pradėjus dirbti, O. Jakima-
vičienė teigia: „Nesiskiria. Tai to-
kie patys jauni žmonės, tik dabar 
jie daug laisvesni. Ir kai aš girdžiu, 
kad mokytojas pamokoje su vaikais 
nesusitvarko, esu įsitikinusi, kad 
tai ne mokinių problema, o moky-

tojo. Mokytojas yra lyg režisierius, 
kuris per dieną pastato šešis-sep-
tynis skirtingus spektaklius. Ir tik 
nuo jo priklauso, kaip pavyks jam 
sudominti aktorius – moksleivius, 
kaip pavyks įtraukti į bendrą kū-
rybos, mokymosi procesą. Svarbu 
mokiniams nemeluoti. Aš, pavyz-
džiui, labai mėgstu K. Donelaitį. Ir 
tikrai daug dėmesio savo pamoko-
se skirdavau jo kūrybai analizuoti. 
Ir nė karto negirdėjau, kad moki-
niams jis nepatiktų. Bet atvirai sa-
kau, kad nekenčiu Žemaitės – man 
tai toks niūrus, tamsus, kūrinys, 
vaizduojantis sunkią moters dalią. 
Aš Žemaitę nagrinėju tik tiek, kiek 
reikia. Arba V. Juknaitės „Stiklo 
šalis“. Tai kūrinys apie moterį, 
sergančią pogimdymine depresi-
ja. Kuri šešiolikos ar septynioli-
kos metų mergaitė gali suprasti šį 
kūrinį? Aš, suaugusi moteris, pati 
turėdama 32-ejų metų dukrą, jo 
nesuprantu, aš neišgyvenau tokių 
jausmų... Tad esu įsitikinusi, kad 
mokytojo uždavinys yra sudominti 
vaiką, mokymąsi padaryti įdomiu. 
Kaip mokinys pamėgs poeziją, jei-
gu mokytojas jos nemėgsta..?“

Kartą per mėnesį leisdavo 
neiti į pamoką

O. Jakimavičienė pasakoja, kad 
jos pamokose buvo ne tik griežtai 
nustatytos taisyklės, bet ir lais-
vės pakako: „Savo auklėtinius 
gindavau kaip liūtė. Tačiau jiems 
sakydavau, jeigu norit, kad jums 
padėčiau, kad ir ką bebūtumėt pa-
darę, pirmiausiai privalot pasakyti 
man. Ir ateidavo, ir pasisakydavo... 
Būdavo, kad ateina auklėtiniai ir 
sako: „Na, mokytoja, padarykit ką 
nors, kad rytoj nebūtų chemijos, 
fizikos ar kokio kito dalyko kon-
trolinio, mes tikrai pasiruošim, bet 
ne rytojui“. Ir eidavau, kalbėdavau 
su mokytojais, ir „išsukdavau“. Tai 
nereiškia, kad apgaudinėdavau ki-
tus mokytojus, tikrai nepasakoda-
vau, kad štai tas arba tas mokinys 
sunkiai sirgo, todėl neišmoko. Tie-
siog paprašydavau, susitardavau 
gražiuoju.“

Paklausta, ar pati nuolaidžiauda-
vo mokiniams, pašnekovė teigia: 
„Rugsėjo pradžioje visiems mo-
kiniams pasakydavau, kad kartą 

per mėnesį jie gali neateiti į mano 
pamoką be jokios priežasties. Bet 
tik kartą. Ir savo dukrai leisdavau 
vieną dieną per mėnesį neiti į mo-
kyklą. Tikrai nemanau, kad dėl 
vienos dienos sugrius mokymosi 
procesas ar tai turės kokios nors 
įtakos mokinio rezultatams. Leis-
kim jauniems žmonėms turėti nors 
tokią prabangą. Manau, mums vi-
siems būtų labai naudinga, jeigu 
kartą per mėnesį darbdavys leistų 
neateiti į darbą tiesiog be jokios 
priežasties. Kitą dieną trigubai 
daugiau padarytume.“

Dirbti su jaunais žmonėmis – 
mokytojo privilegija 

Į klausimą, ar savo artimam 
žmogui rekomenduotų rinktis pe-
dagogo profesiją, O. Jakimavičie-
nė sako: „Tikrai neatkalbinėčiau. 
Mokytojas turi didelę privilegiją 
– jis kasdien būna tarp jaunų žmo-
nių. Jis ne tik juos moko, bet gau-
na ir iš jų – kitokį požiūrį, laisvu-
mą, pamato, kad egzistuoja jauno 
žmogaus vertybės... Man atrodo, 
kur kas sudėtingiau dirbti medikui 
– juk jo darbas nuolatiniame žmo-
nių skausme, ligose, mirtyse, kiek 
daug neigiamų emocijų... Arba vi-
rėjo darbas – gali iškepti gražiausią 
ir gardžiausią tortą, bet padėjus jį 
ant stalo po kiek laiko liks tik tru-
piniai ir nešvarūs indai... Kokia 
beprasmybė... O mokydamas vai-
ką matai augančią asmenybę - tai 
didžiulis atlygis...“

Baigdama pokalbį mokytoja pri-
duria: „Parašykit, kad visiems mo-
kiniams linkiu išmokti būti savimi 
ir nepamiršti šėlioti...“

Spalio 15 d.16.00 val.
Choro Bel Canto koncertas

Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje

Bilietus galima įsigyti Anykščių menų inkubatoriuje (J. Biliūno g. 53, Anykščiai),  tel. (8-381) 20190.
Bilieto kaina - 4 eurai.

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius, širdyje lieka dide-
lis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą šeimai, mirus Bro-
niui Zlatkui.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

(Atkelta iš 1 p.)
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įvairūs

(Atkelta iš 1 p.)

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

Renkasi spalio 10-17 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,ce,d  kA TE go Ri joS

VAiRUoTojŲ  MokYMo kURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

UAB „jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE, kategorijų 
vairuotojų kursus. Teorijos dėstytojai ir vairavimo instruktoriai ga-
rantuoja kokybišką mokymą.  Praktinis vairavimas vyksta jums 

patogiu laiku. Renkama nauja grupė 2016 m. spalio 13 d. 17 val. 
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba Liudiškių g. 29, Anykščiai.

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

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-686) 59473.

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 indivi-
dualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

ilgalaikio permanentinio ma-
kiažo procedūra: antakiai 80 
Eur, akys 70 Eur, lūpos 80 Eur. 
korekcija 30 Eur. Būtina išanks-
tinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Suteikia paskolas už užstatą. 
Tel. (8-694) 13180.

Rengia projektus smulkiems 
ūkiams 15 000 Eur paramai gauti.

Tel. (8-602) 26933.

Atlieka dažymo, gipskartonio, 
laminato, parketlenčių, tapeta-
vimo, fasado darbus.

Tel. (8-690) 19052.

Šiltina sienas, stogus ir grin-
dis ekovata - sausuoju ir šla-
piuoju būdu. Užpildo oro tar-
pus. 

Tel.: (8-698) 47767, 
(8-682) 37022.

Pjauna medieną mobiliu ga-
teriu.

Tel. (8-616) 16194.

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

Tel. (8-685) 10959,
 Anykščiai.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

kaminų įdėklai. Pristatomi 
kaminai. kaminų remontas, 
skardinimas, kamino angos di-
dinimas. Stogų dengimas. 20 
metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

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

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

kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanali-
zacijos, nuotekų, kabelių kloji-
mas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

siūlo darbą
UAB “Ukmergės melioracija” 

reikalingi vamzdžių klojėjai ir 
betonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

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

ieškomi patyrę staliai dar-
bui Norvegijoje prie karkasinių 
namų statybos. Atlyginimas: 
nuo 2200 eurų į rankas. 

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

ŽŪB “Elma” reikalingi suvirin-
tojas ir fermų mechanikas.

Tel. (8-682) 97420.

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.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-670) 12913.

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

Durų kaina – derybų 
klausimas

Nuo rugsėjo Pasaulio anykštėnų 
bendrijos akcijos „Profesionalaus 
meno kūriniai gimtinei“ koordi-
natoriaus pareigas einantis Juo-
zas Ratautas mano, kad naujoms 
Anykščių šv.Mato bažnyčios du-
rims tokios didelės sumos gali ir 
neprireikti.

„Tikriausiai kitą savaitę bus pa-
sirašinėjama sutartis. Bus aptarta 
durų sąmata ir pasimatys galutinė 
suma. Ir dėl tos sumos bus derama-
si. Mes, Pasaulio anykštėnų ben-
drija, esame užsakovai. Užsako-
vai sąlygas diktuoja“, - apie daug 
diskusijų sukėlusias planuojamas 
įrengti naujas bažnyčios duris kal-
bėjo J. Ratautas, prognozuodamas, 
kad durų kaina po derybų su kraš-
tiečiais skulptoriais „gal sumažės 
iki 100 000 Eur.“

Duryse bus Anykščių istorija

J. Ratautas pasakojo, kad orga-
nizuojant naujų Anykščių šv.Mato 
bažnyčios durų įrengimą šią vasarą 
atliktas didelis įdirbis.

„Surasti meistrai ir medžiagos 
jau beveik yra. Davėme pradinę 
medžiagą durų eskizams, išsiun-
tėmė 11 epizodų iš istorinių faktų, 
asmenybių, Anykščių personalijų. 
Tų epizodų iš viso bus 12. Dabar 
darome kiekvieno epizodo aprašy-
mą, kad pažadintų menininko vaiz-
duotę, kad viskas būtų pavaizduota 
įdomiai ir prasmingai, kad kuo iš-
samesnė istorija būtų tose duryse“, 
- apie tai, ką Pasaulio anykštėnų 
bendrija norėtų matyti ant naujųjų  
bažnyčios durų, pasakojo J. Ratau-
tas.

Planuojama, kad Anykščių 
šv.Mato bažnyčios paradinės durys 
bus nerūdijančio plieno, iš vidaus  
jos bus dengtos medžiu, iš lauko  - 

variu. Tokios durys bažnyčią puoš 
ir su Anykščių krašto istorija lan-
kytojus supažindins ne mažiau nei 
400 metų. 

Aukoti ragins įstaigas ir 
organizacijas

Anykščių bažnyčios duris ke-
tinama įrengti tik už paaukotus ir 
rėmėjų skirtus pinigus.

 Pavasarį Anykščių rajono tary-
bos posėdyje kai vienas iš šių durų 
autorių - skulptorius, profesorius, 
Tarptautinės medalininkų federa-
cijos narys ir VDA Telšių  dailės 
fakulteto dėstytojas R. Inčirauskas 
pristatė šio kūrinio maketą, Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis 
pareiškė, kad šiam sumanymui ra-
jono biudžeto lėšos nebus naudoja-
mos - durims pinigus turėtų aukoti 
parapijiečiai.

„Akcijos nuostatose numatyta, 
kad kiekvienas paaukojęs duryse 

gali save įsiamžinti. Mano rūpestis 
bus aplankyti įstaigas ir organiza-
cijas, paraginti, paprašyti. Vienas 
kitas žymus anykštėnas yra įsipar-
eigojęs skirti bažnyčios durims pi-
nigų. Aš esu optimistas ir tikiu, kad 
reikalingą durims sumą surinksi-
me“, - kalbėjo J. Ratautas.

Pinigų tikisi iš Panevėžio 
vyskupijos

Spalio 20 dieną Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos sumanymas pakeisti 
Anykščių šv.Mato bažnyčios duris 
meniškomis bus pristatytas Anykš-
čiuose viešėsiančiam Panevėžio 
vyskupui  Linui Vodopjanovui. Su 
vyskupu bus kalbamasi apie tai, 
kad prie bažnyčios durų įrengimo 
finansiškai galėtų prisidėti ir Pane-
vėžio vyskupija. 

Vyskupija apie sumanymą 
žino labai mažai

Kol kas Panevėžio vyskupi-
jos atstovai sakosi apie Pasaulio 
anykštėnų bendrijos užmanymus 
tik girdėję.

„Čia buvo tik tokie pamąstymai. 
Pamąstymų gali būti visokių, ta-

čiau kol kas nėra jokio dokumento 
nei prašymo, todėl sunku kažką ir 
komentuoti“, - „Anykštai“ sakė 
Panevėžio vyskupijos generalvika-
ras Eugenijus Styra.

Paveldosaugininkai ragina 
prieš keičiant gerai pagalvoti

Tačiau Pasaulio anykštėnų ben-
drijos užmanymas pakeisti neo-
gotikines Anykščių šv. Mato  baž-
nyčios duris sulaukė ir valdininkų 
kritikos. 

Apie tai išgirdusi  Kultūros pavel-
do departamento vadovė Diana Var-
naitė atkreipė dėmesį, kad dabartinės 
Anykščių šv.Mato bažnyčios durys 
yra saugotina vertybė, todėl esą jų 
keisti naujomis nereikėtų skubėti.

„Aš tiesiog sakiau, kad reikia 
atsižvelgti į tai, kokias dabartinės 
Anykščių šv.Mato bažnyčios durys 
turi vertingąsias savybes ir gerai pa-
galvoti, ar čia tokio dalyko reikia. 
Tuomet, kai lankiausi Anykščiuo-
se, apie tai sakiau tiek merui, tiek 
paveldosaugininkei. Po kiek laiko 
man skambino skulptorius R. Inči-
rauskas. Aš jam sakiau, kad prieš 
darant kokius darbus reikia įvertin-
ti, ar bus išsaugotos dabartinių baž-
nyčios durų vertingosios savybės. 
Jei vertingoji savybė yra kažkoks 
durų elementas, kažką keičiant jo 
negalima naikinti. Mes su profeso-
riumi labai nuoširdžiai pasišnekėjo-
me ir jis mane išgirdo. O kas toliau 
vyksta, aš nebeturiu duomenų“, 
-„Anykštai“ sakė D. Varnaitė.

Dėl naujų Anykščių bažnyčios durų 
bus deramasi ir su vyskupu

Brangus Tėveli, Seneli, Proseneli, 

Gyvenimą kaip klevo lapą 
Ruduo ryškiom spalvom nudažo. 
Prabėga metai, bet žmogus 
Kaip klevas rudenį gražus. 

Garbingą 90-mečio jubiliejų švenčia Antanas UNGURYS, 
gyvenantis Žibučių kaime. 
Prabėgusių metų puokštėje viskas sudėta: ir vaikystės takai, ir jaunystės 
svajonės, ir rudens grožis. 

Sveikatos ir ramybės, jėgų ir sėkmės, šypsenos ir daug gražių dienų nuoširdžiai 
linki dukros su šeimomis.
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VeRŠeLIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “dIeVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PeRKA
VeRŠeLIUS.

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

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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. Atsiskaito iš kar-
to. išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Be tarpininkų arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg).

Tel. (8-622) 09326.

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

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

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

Perka, padeda sėkmingai parduoti 
rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-676) 32443.

Žemės ūkio paskirties žemę kurklių k. 
0,35 ha ir 0,81 ha. Mišką Vydliaudiškio 
k. 1,57 ha. kaina sutartinė.

Tel. (8-637) 95446.

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

Tel. (8-608) 94543.

gyvenamąjį namą su ūkiniais pas-
tatais 6 km nuo Anykščių miesto. 
kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

1 kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu j. Biliūno g. 
(Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Kuras

Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Atraižas pakais ir pjautas. Pjauna 
medieną mobiliu gateriu. 

Tel. (8-621) 53555.

Malkas beržo, alksnio, ąžuolo. 
Atveža. 3 m ilgio. 

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-613) 11010.

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

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Gyvuliai

8 metų ramią sveiką darbinę kume-
lę. galima keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175 .

karves.
Tel. (8-634) 50189.

Kita

kviečius, miežius, avižas, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. greitai 
atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

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

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

Pusę metų naudotą dvigulę lovą 
(1,40 m x 1,90 m) su dviem spinte-
lėm. Medžio apdaila - raudonmedis. 
kaina 200 Eur.

Tel. (8-694) 54446.

Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

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

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.

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

Tel. (8-612) 57075.

ViŠToS, ViŠTAiTĖS! Spalio 
9 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 7  d.

mėnulis
spalio 7-10 prie6pilnis.

Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, 
Justina.

šiandien

spalio 8 d.

spalio 10 d.

spalio 9 d.

Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, 
Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina.

Danielius, Pranciškus, Gilvydas, Bu-
tautė, Danys.

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Diony-
zas, Liudas.

anekdotas

oras

+8

+7

Iš ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ruošiasi eiti į rinkimus

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

neturiu tiek spintoj batų
kiek aplinkui kandidatų,
Aš rinkėja juk galinga
Visiems vyrams reikalinga.

sako, lietuva tuoj švies,
kitas pensijos pridės
ir į aukštumas staiga
Šoks sveikatos apsauga.

Dar – girdėjosi toks šūkis
Atsigaus ir žemės ūkis,
Pažadai, kaip žmonės sako,
Pilasi tarsi iš rago.

Amiliutė biuletenį
sėdi, saugo visą dieną.
 ir per naktį dar galvos,
O ryte jau ji balsuos. 

Vienam stipruoliui suskaudo dantį. Nuėjo 
jis pas dantistą, tas apžiūrėjo ir nutarė, kad 
reikia rauti. Bandė valandą, dvi… Tris… 
Galų gale, tarė:

– Žinote, su tokiais dantimis… Eikit jūs 
į geležinkelio stotį ir prisiriškite dantį prie 
garvežio, gal padės!

Praėjo savaitė ir dantistas gatvėje išvydo 
tą patį stipruolį. Be dantų. Visiškai. Apstul-
bęs, priėjo ir klausia:

– Sakykite… O jūsų dantys… Ar kažkas 
atsitiko?

– Na, kaip ir patarėt, nuėjau į stotį, prisiri-
šau plienine viela tą dantį prie vagono…

– Ir kaip? Ištraukė?
– Ne, vagonas nuo bėgių nuvirto.
– O tai, kur jūsų dantys dingo?
– Taigi, atbėgo stoties viršininkas ir lauž-

tuvu išdaužė.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.1234


