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Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Loreta Daugėlie-
nė Žygeivių būrelio vadovui Stasiui Bilotui už vaikų nepriežiūrą parašys pastabą. 
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Priešybių 
vienybė

Lietuviai nepaliauja stebinti savo 
didybės manija ir menkumo kom-
pleksu. Šių priešybių lydinys visa-
da žengia kartu. Taip norime būti 
didžiausi ir geriausi, visur pirmauti, 
bet vos pasitaiko proga – į krūmus.

Štai paskelbė, kad pagal kainų 
augimą Europos Sąjungoje esame 
pirmi. Pasakykit atvirai – ar ma-
tėt kur nors tuo besididžiuojantį ir 
besidžiaugiantį?  Tai va. Ir aš nesi-
didžiuoju, nors protu suvokiu, kad 
privalėčiau. 

Linas BITVINSKAS

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Paroda. Spalio 26 d. (trečia-
dienį) 17:30 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) vyks susi-
tikimas su parodos “Šešėlio švie-
sa” autoriumi Vyteniu Lingiu. 
Susitikimo metu muzikuos Liudas 
Mockūnas ir pianistė iš Slovėnijos 
Kaja Draksler. Visi kūriniai, kurie 
skambės koncerte, bus suimprovi-
zuoti vietoje, inspiruoti koncerto 
erdvės, publikos ir atmosferos 
Renginys nemokamas.

Teršalai. Trečiadienį, apie 22 
valandą, Troškūnų seniūnijos 
Juostininkų kaime, važiuojamo-
joje kelio dalyje, 15 kv. m plote, 
iš pažeisto sunkvežimio bako 
buvo išsilieję apie 80 litrų tepalų. 
Tepalai surinkti ugniagesiams pa-
naudojus sorbentą. Apie 80 litrų 
tepalų buvo nupilta iš pažeisto 
sunkvežimio bako į talpas.

Gaisras. Antradienį Troškūnų 
seniūnijos Mitošiūnų kaime, Sodų 
gatvėje, gaisras kilo buvusiuose 
kultūros namuose. Mūriniame 
2-jų aukštų pastate degė seni bal-
dai. Sudegė spintelė, apdegė me-
dinė palangė ir dalis sienos medi-
nės apdailos.

Euroscola. Anykščių J. Biliūno 
gimnazijos komanda, kurią sudarė 
Bernardas Gimbutis, Nojus Kau-
šyla, Miglė Gindrėnaitė, Mingailė 
Matijaškaitė, Šarūnas Grigonis, 
Vainius Kalinauskas, Konradas 
Mikalauskas, Paulius Raškevi-
čius, Gabrielė Čypaitė ir Marija 
Veršulytė dalyvavo Euroscolos 
konkurso finale Utenoje ir varžėsi 
dėl kelionės į Europos Parlamentą 
Strasbūre. Anykštėnai užėmė tre-
čiąją vietą, o į Strasbūrą važiuos 
Utenos Dauniškio gimnazijos 
gimnazistai. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas 
ir Žygeivių būrelio vadovas Stasys Bilotas bus nubaustas po to, kai praėjusį savaitgalį Latvijos pa-
jūryje pasiklydo būrys 7-10 klasių moksleivių, kuriuos mokytojas išsivedė į žygį.

Latvijoje pasiklydo grupelė 
Kavarsko mokinių 

Didžiausias 
gyvenimo 
pasiekimas – 
užaugintas 
šaunus 
sūnus

Paaiškėjo, kodėl savivaldybės Kultūros tarybos posėdžiai vyksta už uždarų durų, o savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas Tautvy-
das Kontrimavičius sako, kad nuo į šiol į posėdžius  žurnalistai ir nebus įleidžiami. Grifo „visiškai slaptai“ priežastis banali – savivaldybės 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija skiriama saviems. Šiemet šią premiją Kultūros taryba pasiūlė įteikti vienai iš savų - Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkei, gimnazijos kino klubo vadovei Renatai Miškinienei, kuri priklauso Kultūros tarybai.

Tarp šių metų kandidatų į premiją taip pat buvo ir kitas Kultūros tarybos narys - menininkas Žilvinas Pranas Smalskas.  
Beveik visi iš 14 Kultūros tarybos narių (kaip ir pats pirmininkas T. Kontrimavičius) jau yra šios premijos laureatai. 

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas 
Tautvydas Kontrimavičius sakė, kad nebus vie-
šinama net šios tarybos darbotvarkė.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dai-
nius Radzevičius ir negali suprasti, kas vyksta ra-
jone, nes taryba dangsto titulų dalybas saviems.

Uždari posėdžiai – Kultūros ta-
rybos pirmininko principas

„Posėdyje pašaliniai žmonės ne-
galės dalyvauti. Posėdis bus uždaras. 
Kultūros tarybos posėdžiai visada 
uždari. Tokio principo laikomės. Tai 
yra mūsų darbas, tai nėra parodymas 
kažkam, ką veikia Kultūros taryba. 
Apie jo rezultatus informuojame. 
Lygiai taip pat kaip žurnalistas, jis 
neprašo, kai rašo, kad aplink jį su-
sėstų skaitytojai ir žiūrėtų, kaip jis 
rašo. Tai, apie ką mes diskutuojame, 
dėl ko norime pasitarti, susitarti, iš-
kelti vienokią ar kitokią idėją, tai yra 
mūsų darbinis 
susibūrimas.

Luko Pakelčio ir 
Kęstučio 
Tubio požiūris 
išsiskyrė

Prusto klausiminas

Kultūros tarybos pirmininkas paslapties 
skraiste uždengė savus

Portugalijos 
gydytojai 
negauna 
net gėlių
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-10-17, apie 

18.30 val., Anykščių r. Svėdasų 
sen. pilietis (g. 1986 m.), būdamas 
neblaivus smurtavo prieš savo 
žmoną (g. 1988 m.), jai sukelda-
mas fizinį skausmą ir nežymiai 
sutrikdydamas sveikatą. Įtariama-
sis sulaikytas ir uždarytas į Utenos 
VPK areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Mirtis. 2016-10-17 Utenos aps-
krities Anykščių rajono policijos 
komisariate pradėtas ikiteisminis 
tyrimas vyro (g. 1956 m.) mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Gautas pilietės (g. 1958 
m.), gyvenančios Anykščiuose, pa-
reiškimas, kad 2016-10-16 ryte pa-
stebėjo, jog iš piniginės, kuri buvo 
laikoma namuose, dingo pinigai, 
kuriuos pavogti galėjo 2016-10-14 
namuose vykusių išgertuvių metu 

dukters buvęs draugas (g. 1992 m.) 
Nuostolis – 120 eurų. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Traktorius. Gautas piliečio (gi-
musio 1992 m.), gyvenančio Vie-
šintų seniūnijoje, pareiškimas, kad 
2016-10-18, apie 9.30 val., atvykęs 
prie naudojamo traktoriaus T-150, 
kuris buvo paliktas laukuose, paste-
bėjo, jog išleista 170 litrų dyzelinio 
kuro, 10 litrų tepalų, pavogtas aku-
muliatorius bei 7 raktai. Nuostolis 

- 300 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Garažas. Gautas piliečio (gimu-
sio 1969 m.), gyvenančio Anykš-
čiuose, pareiškimas, kad 2016-
10-18, apie 17.30 val., atvykęs į 
jam priklausantį garažą Anykščių 
seniūnijoje, rado jį apvogtą. Pra-
sukus durų spyną buvo patekta į 
vidų, iš garažo dingo įvairūs įran-
kiai. Padaryta žala yra tikslinama. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rinkimai. Dalis pretendentų ir jau 
patekusiųjų į Parlamentą politikų su-
geba išvengti mokestinių prievolių. 
Tai matyti iš oficialiai pateiktų tur-
to ir pajamų deklaracijų - kai kurių 
valstybę valdyti besiveržiančių ponų 
pernai sumokėti gyventojų pajamų 
mokesčiai tesiekia 0-1 proc. gautų 
pajamų. Tuo metu eiliniai dirbantieji 
moka 15 procentų.”Vakaro žinios” 
sudarė mažiausią gautų pajamų dalį 
valstybei atseikėjusių politikų penke-
tuką. Jo lyderis - milijoninius turtus 
valdantis ir skaidrumą politikoje bei 
versle propaguojantis Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos atstovas Tadas Langaitis. Jis 
deklaravo absoliutų nulį sumokėto 
GPM. Nedaug nuo T. Langaičio at-
silieka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partijos kandidatas į Seimą Telšių 
vienmandatėje apygardoje Karolis 
Martinkus, toliau penketuke seka 
Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas 
Juozas Baublys, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos kandidatas Gintaras 
Stašionis ir šios sąjungos lyderis Ra-
mūnas Karbauskis. 

Nedrąsa. Valstybinis turizmo de-
partamentas paskelbė naujieną. Nuo 
šiol būsime nedrąsūs. Prekės ženklas 
“Lietuva - drąsi šalis” atšaukiamas. 
Nuo šiol vadovausimės kitokia kon-
cepcija. Parafrazavus Turizmo depar-
tamento vadovę Jurgitą Kazlauskienę, 
pažadėsime turistams nepakartojamų 
potyrių. Vieni patirs laimę pavalgyti. 
Kiti - gėrėsis neplastikine architektū-
ra ir natūraliųjų mūsų šypsenų bei ža-
lių plotų grožybėmis. Laigys po jas, 
o mes šypsosimės. Ne visada su im-
plantais, bet visi neplastikiniai. Nes 
čia, anot naujosios turizmo koncepci-
jos rengėjų, vertinami tikri dalykai. O 
tikras dalykas tas, kad už naujojo pre-
kės ženklo koncepciją užmokėta 40 
tūkst. eurų. Kaip iškart įspėja kūrėjai, 
pinigai gauti iš ES fondų projektinių 
lėšų. Esą Lietuvai šis prekės ženklas 
nieko nekainavo. 

Turtai. Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų Priežiūros ko-
mitetas nutarė iš partijos pašalinti bu-
vusį Kauno klinikų vadovą profesorių 
62-ejų J. Pundzių, nes neįtikino jo at-
sakymai dėl paveldėtų pinigų kilmės. 
Kandidatuojantis į Seimą kaunietis 
deklaracijoje nurodė iš Plungėje dir-
busio mediko Aloyzo Pundziaus pa-
veldėjęs daugiau kaip 1,5 mln. eurų, 
maždaug pusė šios sumos yra gry-
nieji, o kita pusė - butai, sklypai bei 
kitoks turtas. Tuo metu J . Pundziaus 
tėvas 2002 metais pateiktoje deklara-
cijoje nurodė turįs tik apie 7 tūkst. litų 
piniginių lėšų ir nekilnojamojo turto 
už daugiau kaip 150 tūkst. litų. 

Kalėjimas. Nors Švedijos kalėji-
mai garsėja geromis sąlygomis, iki 
gyvos galvos įkalintam 36 metų lietu-
viui Nerijui Bilevičiui čia nėra saugu. 
Prižiūrėtojai pastaruoju metu privers-
ti šį kalinį, kuris atlieka bausmę už 
17-metės išžaginimą ir nužudymą, 
saugoti nuo kitų nuteistųjų įniršio. 
Lietuvis, kuris vadinamas lytiniu iš-
krypėliu ir lyginamas su garsiausiais 
Švedijos prievartautojais ir žudikais, 
per pastarąsias dvi savaites du kar-
tus tapo kitų nuteistųjų smurto auka. 
Pirmas incidentas įvyko kameroje, 
kurioje kali N .Bilevičius. Nenorė-
dami būti vienoje patalpoje su ne-
pilnametės prievartautoju ir žudiku, 
kiti nuteistieji jį iškeikė ir pagrasino 
užmušti. Antrą kartą kaliniai lietuvį 
užsipuolė dirbtuvėse ir sumušė, dėl to 
jį teko dar kartą izoliuoti. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Rugsėjo 5 d. Susisiekimo ministe-
rijoje vykusiame konkurse į viešosios 
įstaigos „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktoriaus pareigas daly-
vavo keturi kandidatai. Nugalėtoju 
paskelbtas socialdemokratų partijos 
narys, praeityje siaurukui vadovavęs, 
buvęs Panevėžio savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ž. Kvedaras.

Antras konkurse likęs dabartinis 
laikinas siauruko direktorius, anks-
čiau direktoriaus pavaduotoju tech-
nikai dirbęs V. Užalinskas įsitikinęs, 
kad konkursas nebuvo skaidrus ir dėl 
to praėjusią savaitę kreipėsi į teismą. 
Vilniaus miesto apylinkės teismas su-
stabdė konkursą ir uždraudė pasirašy-
ti darbo sutartį su Ž. Kvedaru.

Ministerijoje vykusio konkurso ko-
misijos pirmininkas buvo susisieki-

Skaičiuojama, kad Anykščių rajo-
ne yra laikoma apie 5000 karvių.

Lietuvoje dominuoja smulkieji 
pieno ūkiai, laikantys iki 20 karvių. 
Jie supirkimo rinkai tiekia apie 30 
proc. visos žaliavos ir už natūralų 
pieną gauna mažesnę kainą dėl bran-
gių žaliavos surinkimo ir transpor-
tavimo kaštų bei prastesnės pieno 
kokybės.

Pieno supirkimo kainos viršijo Europos vidurkį 
Per rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina pa-

didėjo 18,5 proc. Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas 
Baura pastebi, kad Anykščių rajone per pastaruosius pusantrų metų 
laikomų karvių skaičius mažėjo pirmiausiai dėl žemų žaliavinio pie-
no supirkimo kainų, todėl kainų augimas gali stabilizuoti laikomų 
karvių skaičių ir auginti šios ūkio šakos perspektyvas.

„Žiūrint į karvių ir jų laikytojų 
skaičių, tai laikytojų skaičiaus mažė-
jimas buvo ženkliai didesnis nei kar-
vių. Tai reiškia, kad rajone labiausiai 
sumažėjo laikančiųjų po viena ar dvi 
karves. Jeigu kainos kils ne simbo-
liškai, o realiau, aš įžvelgiu, kad ta 
ūkio šaka toliau taip sparčiai nesi-
trauks“, - pastebėjo A.Baura.

Pieno supirkimo kaina Lietuvoje 

per pastaruosius tris mėnesius augo 
kur kas sparčiau nei vidutiniškai Eu-
ropos Sąjungoje. Per praėjusį mėne-
sį natūralaus pieno supirkimo kaina 
Bendrijoje augo 2,3 proc., Lietuvoje 
– 18,5 proc.

Spartesnis pieno kainos augimas 
Lietuvoje liudija apie didelę mūsų 
šalies pieno pramonės priklausomy-
bę nuo eksporto rinkų ir pasaulinių 
pieno kainų. Lietuviško pieno bran-
gimui taip pat įtakos turėjo pieno 
gamybos sezoniškumas, kuris Lietu-
voje yra gana ryškus – vasarą pieno 
ūkiuose primelžiama 1,6 karto pieno 
daugiau, negu žiemą. 

-ANYKŠTA

Intrigos „Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje“ tęsiasi
Socialdemokratų valdomoje Susisiekimo ministerijoje vykusį 

konkursą į “Aukštaitijos siaurojo geležinkelio” direktoriaus parei-
gas laimėjo socialdemokratas Žydrūnas Kvedaras. Naujienų por-
talas Delfi.lt rašo, kad antras konkurse likęs Vismantas Užalinskas 
įrodinėja, kad konkursas buvo neskaidrus, o nugalėtojas nemoka 
anglų kalbos, nors to reikalaujama konkurso nuostatuose. 

mo viceministras Saulius Girdauskas, 
komisijoje taip pat buvo Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis. „Po V. 
Užalinsko pareiškimo teismas pritai-
kė laikinąsias apsaugos priemones ir 
vadovo nepaskyrėme, mes ruošiame 
skundą, kad laikinos apsaugos prie-
monės būtų panaikintos, nes tam tu-
rime pakankamai teisinių argumentų. 
Mes neturime kitos išeities, nes nuo 
4 d. V. Užalinskas atsisakė vykdyti 
direktoriaus pareigas“, – DELFI sakė 
K. Tubis. 

Mero nuomone, atsisakydamas 
vykdyti jam pavestas direktoriaus 
pareigas, tačiau skundžiantis konkur-
są teismui, V. Užalinskas „neadekva-
čiai elgiasi“. Ž. Kvedaro kandidatūrai 
jau yra pritarusi savivaldybės taryba. 
Siauruko dalininkai Ž. Kvedarą va-
dovu tvirtinti buvo numatę spalio 

5 d., tačiau susirinkimas neįvyko. 
Ministerijos aiškinimu, dalininkų 
susirinkimas atidėtas dėl didelio da-
lininkų užimtumo. Dėl laikinųjų ap-
saugos priemonių, siauruko vadovas 
nepatvirtintas ir spalio 10 d. posėdy-
je. Kada bus kitas dalininkų susirin-
kimas, K. Tubis negalėjo pasakyti. 
„Manęs jau niekas nebestebina. Kaip 

niekur kitur, Aukštaitijos siaurajame 
geležinkelyje daugiausia intrigų iš 
visų mūsų įstaigų, kurių valdyme da-
lyvaujame arba kurių steigėjai esame. 
Matomai, ten nelabai sveika atmosfe-
ra, tie žmonės turėtų kitaip elgtis“, – 
kalbėjo Anykščių rajono meras.

-ANYKŠTA

Kaip Liberalų sąjūdžio atstovas, 
mero ir savivaldybės tarybos rin-
kimuose dalyvavęs K. Tubis nėra 
šios partijos narys, o L. Pakeltis 
yra Liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus pirmininkas.  

Kalbėdamas apie mero viešai 
išreikštą poziciją, L.Pakeltis teigė 
esąs nustebęs. 

„Dėl mero sprendimo jaučiuosi 
prastai. Nemaloniai. Manau, kad 
ateina metas, kai meras turi apsi-
spręsti, ar jis yra komandos narys, 

Luko Pakelčio ir Kęstučio 
Tubio požiūris išsiskyrė
Buvęs liberalų kandidatas į Seimą Anykščių-Panevėžio apygar-

doje Lukas Pakeltis, pralaimėjęs rinkimus, pakvietė savo rėmė-
jus antrajame ture balsuoti už konservatorių Sergejų Jovaišą, 
tuo tarpu liberalų meras Kęstutis Tubis antrajame ture pareiškė 
remiantis „valstietę“ Gretą Kildišienę.  

ar dirba vienas. Mano supratimu, 
jis apskritai neturėtų dalyvauti rin-
kimų kampanijoje. Mero K. Tubio 
pareiškimas, švelniai tariant, nuste-
bino, atrodo, kad jis užmiršo, kas jį 
iškėlė į merus, kas jį palaikė, galų 
gale kas atvedė į valdžią“, –  emo-
cingai kalbėjo L. Pakeltis.

Susitikime su anykštėnais Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis 
abejojo, kad po rinkimų eis į koali-
ciją su liberalais. „Nieko blogo ne-

galiu pasakyti apie liberalus, bet ti-
kiuosi, kad nebūsime koalicijoje“,  
- anykštėnams sakė R. Karbauskis. 

Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmininkas Lukas Pakel-
tis sakosi esąs nustebęs dėl mero Kęstučio  Tubio pareiškimo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Ir aš tikiuosi...“, - iš auditorijos 
atkirto L. Pakeltis. 

-ANYKŠTA

Savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Baura 
pastebi, kad rajone labiau 
mažėja karvių laikytojų nei 
pačių karvių.

Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktoriaus pareigas laimė-
jo Žydrūnas Kvedaras, tačiau antras konkurse likęs Vismantas 
Užalinskas (kairėje) įrodinėja, kad konkursas buvo neskaidrus.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo Jonas 
JUNEVIČIUS

Ar lankote 
mokamus 
kultūros 
renginius?

Lukas KULEŠOVAS, Antano 
Baranausko pagrindinės moky-
klos moksleivis:

- Nelabai. Bilietai brangūs, o ir 
renginių, kurie man patiktų, nėra. 
Spektakliai manęs nedomina. No-
rėčiau šiuolaikinės muzikos kon-
certų, į juos nueičiau. 

Danutė ČERNIAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Į mokamus renginius nevaikš-
tau. Man užtenka įdomių užsiėmi-
mų ir ekskursijų Trečiojo amžiaus 
universitete, kuriuos lankau. Kita 
vertus, nebe tas amžius, nesinori 
tiek daug veiklos. 

Mykolas ANDRIJANOVAS, 
Antaplaštakių kaimo (Kurklių 
sen.) gyventojas:

- Kaime, kuriame gyvenu, nėra 
nei mokamų, nei nemokamų kultū-
ros renginių, o atvažiuoti į Anykš-
čius – 30 kilometrų. Kartą kitą per 
metus nuvažiuojame į Vilniuje 
vykstančius renginius. 

(Atkelta iš 1 p.)
19 Kavarsko Žygeivių klubo narių į 

Latviją išsivežęs mokytojas grupę pa-
dalino į dvi dalis ir vieną  pavedė pri-
žiūrėti kartu vykusiam šios mokyklos 
dvyliktokui Vaidui Moliui. Paaugliai 
dvyliktoko neklausė, nuo jo atsiliko 
ir kurį laiką negalėjo prisiskambinti 
mokytojui, nes strigo ryšys.

Po įtempto savaitgalio pagaliau 
namuose vaikų sulaukusios kelios 
mamos kreipėsi į TV3 televiziją, kad 
žurnalistai pavie-
šintų faktą apie 
tragedija galėjusią 
pasibaigti situaciją. 
Reportaže moterys 
piktinosi, kad V. 
Molis neva paliko 
jų vaikus be prie-
žiūros ir kažkur 
nuėjo. „Dvylikto-
kui paliko vaikus, 
bet argi jie jam rūpi, jis ėmė ir kažkur 
nuėjo. Turėjo būti paskirtas dar vie-
nas suaugęs žmogus grupei vaikų pri-
žiūrėti“, – reportaže kalbėjo vieno iš 
žygyje dalyvavusio berniuko mama 
Jurgita Kamarauskienė. 

Nuo šio rugsėjo mokyklai va-
dovauti pradėjusi direktorė Loreta 
Daugėlienė „Anykštai“ sakė esanti 
sukrėsta šio įvykio ir „nežinanti, kam 
dėkoti, kad viskas baigėsi be skau-
džių pasekmių“.

„Surinkau daugelio vaikų, jų tėvų 
raštiškus parodymus, taip pat turiu 
ir mokytojo S. Biloto pasiaiškinimą. 
Esminė klaidą, kurią aš įžiūriu, vis 
dėlto krinta ne ant kai kurių tėvų kal-
tinamo V. Molio, o ant mokytojo pe-
čių. Mano įsakymu, į Latviją išleista 
15 moksleivių ir vienas juos lydintis 
mokytojas, t.y. S. Bilotas. Kartu vyko 
ir keli jau mokyklą baigę, bet tam 
pačiam Žygeivių klubui priklausę 
asmenys. Žygio tikslas buvo Kolka 
– šiauriausias Latvijos pajūrio taškas. 
Klaida, mano manymu, buvo pada-
ryta jau pačioje žygio pradžioje, kai 
moksleiviai buvo padalinti į grupeles 

ir vieni pasirinko eiti ilgesnį maršru-
tą, t.y. 47 kilometrus, kiti – trumpesnį 
– 27 kilometrus. Su trumpesnį marš-
rutą pasirinkusiais mokiniais išėjo ir 
mokytojas S. Bilotas, o kiti vaikai, 
mokytojo sprendimu, buvo pavesti 
V. Molio priežiūrai“, – kalbėjo direk-
torė.

Paklausta, ar jos nenustebinęs 
mokytojo sprendimas vaikus palik-
ti nors jau pilnamečio, bet vis dėlto 
dar moksleivio globai, L. Daugėlienė 

sakė: „V. Molis 
yra patyręs žy-
geivis, priklau-
so Šaulių są-
jungai, jis tikrai 
turi gerą repu-
taciją, tačiau jis 
galėjo būti pa-
skirtas mokyto-
jo padėjėju, bet 
jokiu būdu ne 

grupės vadovu. Televizijos reportaže 
pakankamai neigiama nuomonė apie 
jį kuriama, tačiau pati su juo kalbė-
jausi po šio įvykio, ir jis mane pati-
kino, kad yra pasiruošęs prisiimti visą 
atsakomybę, sakė, kad mokytojas dėl 
nieko nėra kaltas, o jeigu reikia rasti 
kaltus, tai jis prisiims kaltę. Aišku, to 
negali būti, nes vaikus į Latviją išlei-
dau ne su juo, o su mokytoju, tad nu-
baustas ir bus mokytojas“.

Direktorė, kalbėdama su „Anykš-
ta“, rėmėsi mokytojo S. Biloto rašyti-
niu pasiaiškinimu, kuriame teigiama, 
kad vaikai pasiklysti negalėjo, nes 
prie pradedant keliauti buvo detaliai 
aptartas maršrutas, kelias driekėsi 
pajūriu, o kitoje pusėje buvo plentas. 
Žygį vaikai pradėjo apie 15-16 valan-
dą. Po kurio laiko vaikai susivokė, 
kad tikriausiai pasiklydo, pradėjo 
skambinti mokytojui. Tačiau telefono 
ryšys, pasak tiek vaikų, tiek mokyto-
jo, buvęs prastas ir ne visada pavykę 
susikalbėti. Vis dėlto vakare mokyto-
jas sužinojo, kad atsilikusi grupė vai-
kų susikūrė laužą, gaminasi maistą 
ir ilsisi. Vėliau vaikai nuėję miegoti. 

S. Biloto apskaičiavimu, pailsėję žy-
geiviai sutartą tašką turėjo pasiekti 
sekmadienio rytą, apie 7 valandą. 
Nesulaukus vaikų, prasidėjo jų paieš-
ka. „Kadangi labai trūkinėjo ryšys, o 
kartais jo visai nebuvo, vaikų paieška 
užsitęsė. Jų ieškoti buvo išvažiavęs 
ir autobusiukas, pasiklydusių draugų 
moksleiviai pajūryje ieškojo ir pėsčio-
mis. Pagaliau Lietuvoje esantys vaikų 
artimieji perdavė mokytojui informa-
ciją, kur ieškoti pasiklydusių vaikų, 
nes vaikams pavyko prisiskambinti į 
Lietuvą. Pasirodo, taip greitai vaikai 
nebuvo surasti dar ir todėl, kad mo-
kytojas manė, kad jie turėjo nueiti kur 
kas ilgesnį atstumą, todėl ir ieškota ne 
tose vietose. O pasirodo jie buvo nu-
ėję labai nedaug. Visa žygeivių grupė 
į Lietuvą grįžo ankstų pirmadienio 
rytą“, – pasakojo direktorė.

Paklausta, ar visi vaikai grįžo 
sveiki, L. Daugėlienė sakė, kad vie-
na mergaitė nikstelėjo koją: „Buvo 
pas mane atėjusi mergaitė su mama. 
Mačiau jos koją, ji šiek tiek pamėlu-
si, aišku, reikalinga gydytojų apžiūra, 
tačiau jos abi pretenzijų mokyklai ne-
turi, nes mano, kad žygio metu toks 
įvykis ir taip galėjo atsitikti. Ačiū 
Dievui, daugiau jokių kitų sužeidimų 
niekas nepatyrė”.

Direktorė „Anykštai“ sakė iš pra-
džių net galvojusi apie Žygeivių bū-
relio veiklos sustabdymą, bet tai buvo 
labiau emociniai sprendimai. „Kiek 
pas mane ėjo „advokatų“ prašydami 
nebausti mokytojo, palikti būrelį to-
liau veikti. Net ir tos mamos, kurios 
kvietė televiziją, sakė pasikarščiavu-
sios ir vis dėlto nori, kad jų vaikai tu-
rėtų galimybę lankyti Žygeivių klubą. 
Aišku, matom savo klaidas, jas taisy-
sim, peržiūrėsim išvykų taisykles, 
mokysimės iš savo klaidų“, – sakė 
direktorė.

Kadangi mokytojas S. Bilotas nie-
kada nėra turėjęs jokių nusižengimų 
ir yra puikiai charakterizuojamas, jam 
bus skirta švelniausia bausmė – 12 
mėnesių galiosianti pastaba. 

Latvijoje pasiklydo grupelė 
Kavarsko mokinių 

Įdiegus „Ateities laiškininko“ 
koncepciją, net ir atokiausiuose 
šalies kampeliuose gyvenan-
tys žmonės laiškininką galės 
išsikviesti į namus ir gauti pa-
geidaujamų pašto paslaugų bei 
atlikti būtinas kasdienes finansi-
nes operacijas. 

Pašto korespondencijos siun-
tos ir prenumeruoti spaudos 
leidiniai bus pristatomi kaip 
ir įprastai. Telefonu iškviestas 
Ateities laiškininkas namuo-
se aplankys tuos, kam reikės jo 
paslaugų – išsiųsti siuntą, susi-
mokėti mokesčius, užsisakyti 
spaudos leidinio prenumeratą 
ar įsigyti paštuose parduodamų 
prekių. 

Ateities laiškininkai bus ap-
rūpinti moderniomis darbo prie-
monėmis – mobiliuoju telefonu 
ir išmaniuoju įrenginiu su spe-

Pašto paslaugos bus teikiamos ir namuose
Į mažesnių miestų ir kaimiškų vietovių gyventojų duris jau ki-

tąmet pasibels Ateities laiškininkai. Išmaniąja įranga aprūpinti 
laiškininkai didžiąją dalį pašto ir kitų paslaugų, kuriomis iki šiol 
galima pasinaudoti tik pašte, galės suteikti ir gyventojo namuose. 
Išsikviesti į namus Ateities laiškininką bus galima telefonu. 

Ši naujovė bus diegiama ir Anykščių rajone. 

cialia programa pašto ir finan-
sinėms paslaugoms klientų na-
muose teikti. 

Šiuo metu vykstančiame ban-
domajame „Ateities laiškininko“ 
koncepcijos įgyvendinimo etape 
dalyvauja apie 30 laiškininkų, 
dirbančių skirtinguose šalies re-
gionuose

„Anykštai“ pasidėmėjus, kaip 
„Ateities laiškininko” koncep-
cija bus įgyvendinama Anykš-
čių krašte, ar Anykščių krašto 
laiškininkai dalyvauja bando-
majamame etape, ar laiškinin-
ko išsikvietimas bus mokamas, 
naujovę pakomentavo Lietu-
vos pašto Tinko direktorė Inga 
Dundulienė: „Nuo kitų metų 
pavasario „Ateities laiškininko” 
koncepcija visoje Lietuvoje, taip 
pat –  ir Anykščių krašte, bus 
įgyvendinama palaipsniui. Šiuo 

metu dar negalėtume tiksliai 
pasakyti, kada ir kiek Anykščių 
pašto laiškininkų bus aprūpin-
ti išmaniosiomis priemonėmis, 
leisiančiomis klientą aptarnauti 
jo namuose. Kol kas pristatome 
tik būsimą klientų aptarnavimo 
procesą ir išmaniuosius įrengi-
nius, kuriais naudosis laiškinin-
kai. Anykščių krašto kaimiškųjų 
apylinkių gyventojus ateities 
laiškininkai kitąmet aplankys.

Bandomajame „Ateities laiš-
kininko“ koncepcijos įgyven-
dinimo etape Anykščių rajono 
laiškininkai nedalyvavo. 

Pažymime, kad planuojama 
laiškininko išsikvietimo į namus 
paslauga bus nemokama.

Išsikviesti į namus laiškininką 
bus galima skambinant dabarti-
ne Lietuvos pašto informacijos 
linija – 8 700 55 400. Skambu-
čio kaina TEO tinkle – 0,05 Eur/
min, sujungimo mokestis – 0,03 
Eur (viso – 0,08 Eur); skambi-
nant iš mobiliųjų operatorių tin-
klų mokama pagal operatoriaus 
nustatytus pokalbių, skambinant 
į TEO tinklą, tarifus.”.

-ANYKŠTA

...taip greitai vaikai nebu-
vo surasti dar ir todėl, kad 
mokytojas manė, kad jie tu-
rėjo nueiti kur kas ilgesnį 
atstumą, todėl ir ieškota ne 
tose vietose. O pasirodo jie 
buvo nuėję labai ne daug...

Kita vertus, valstybė ir nebus 
tokia išradinga...

Antanas TYLA, profesorius, 
apie mirties bausmę: 

„Šiaip jau, be abejo, lyg ir sąži-
nė reikalautų atlyginti tuo pačiu, 
ką nusikaltėlis padarė kitiems, bet 
principas turbūt turi būti, kad vals-
tybė neturi keršyti.“

O jei tik pasisveikina?

Rimantas PEČKUS, Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugi-
jos Anykščių skyriaus valdybos 
pirmininkas, apie šunų varžybų 
„Baltijos slanka“ taisykles: 

„Jei miške šuo pabaido kitą žvė-
rį, paukštį, net jei tik juo susidomi 
– jis iš karto diskvalifikuojamas.”

Ypač geras principas 
skiriant premiją….

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas, buvęs žur-
nalistas, Anykščių kultūros tary-
bos pirmininkas, apie tai, kodėl 
šios tarybos posėdžiai  uždari: 

„Posėdis bus uždaras. Kultūros 
tarybos posėdžiai visada uždari. 
Tokio principo laikomės. Tai yra 
mūsų darbas, tai nėra parodymas 
kažkam, ką veikia Kultūros tary-
ba.”

UAB „Anykščių kultūros
 taryba“?

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Kultūros tarybos posė-
džius palygino su žurnalisto dar-
bu: 

„Lygiai taip pat kaip žurnalistas, 
jis neprašo, kai rašo, kad aplink jį 
susėstų skaitytojai ir žiūrėtų, kaip 
jis rašo.“

O gimdyvės nepageidauja 
būti stebimos…

Dainius RADZEVIČIUS, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pirmi-
ninkas, apie uždarus posėdžius:

„Uždarumas gimdo korupciją ir 
neskaidrius sprendimus“.

Laukiama išpardavimo….

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro direk-
torė, apie anykštėnų įpročius: 

„Pas mus yra tradicija bilietus į 
renginius pirkti vos ne paskutinę 
dieną.”

Pigiausia būti pereiti… 
prie vasaros

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma” direktorius, 
apie šilumos kainą: 

„Sąskaitas sumažino tie, kurie 
perėjo prie biokuro, jis pigesnis 
tris kartus.” 
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rievės

Tai svėdasiškė Liudvika Davai-
nienė, moteris iš tolimų 1926 - ųjų, 
gimusi pačiose nepriklausomybės 
šventės išvakarėse - vasario 15-ąją. 
Dažnai mėgdavo prisiminti savo tė-
velį, kilusį iš Debeikių parapijos Ger-
konių kaimo, kuris nuo pat mažens 
buvo smalsus, į mokslus linkęs, tad 
gerokai prasilavinęs dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Aukštaitijos bažnyčio-
se darbavosi vargonininku, visą gyve-
nimą mėgo griežti smuiku ir dainuoti. 
Prasidėjus rusų - vokiečių konfliktui 

Viršaičio dukra ir biskvitinės gulbės
Ji buvo aukšta ir taip pat elegantiška, visuomet ramaus, rimto 

ir  kiek susimąsčiusio veido. Ji gimė netoli Debeikių, turėjo dau-
giau negu dešimt dėdžių ir tetų. Kuomet sugrįžo sovietai, jai buvo 
jau aštuoniolika. Ji niekuomet nedirbo valdiško darbo - augino 
vaikus, šeimininkavo namuose ir kepė puikiausius tortus bei ki-
tus kepinius. Man pradėjus rašyti šį straipsnį ji numirė, bet daug 
kam atrodo, kad tebėra - tik išėjusi į kitą kambarį...

buvo paimtas į caro armiją. Pasiųstas 
į frontą Prūsijoje, pateko į nelaisvę ir 
kelis metus vargo dirbdamas įvairius 
darbus svetimame krašte. Pargrįžęs 
tėvų ūkyje ūkininkavo, o jį pardavęs 
pirko gerokai didesnį žemės plotą ne-
tolimame Ramuldavos sodžiuje.

Dalyvavo ir savivaldoje - kelis 
metus buvo Debeikių valsčiaus vir-
šaičiu - netrūko nei supratimo, nei 
nuovokos, gebėdavo ir visai neblo-
gą kalbą pasakyti, kaip kad 1927 m. 
Debeikiuose lankantis respublikos 

prezidentui Antanui Smetonai. Buvo 
baigęs kredito įstaigų buhalterijos 
kursus Kaune - pažymėjime prie visų 
dalykų puikuojasi įrašas „labai gerai“ 
bei išvada, kad galįs tarnauti kredito 
įstaigose.

Vedęs buvo Oną Žvirblytę iš di-
džiosios dešimties vaikų šeimos, iš 
artimo Mikniūnų kaimo. Kaip sako-
ma, Dievas padovanojo keturis vai-
kučius - du sūnus, dvi dukras. Liudvi-
ka - trečioji, vyriausia iš mergaičių, 
kruopšti pagalbininkė ūkyje ir suma-
ni bei uoli mokinė. Jau vokietmetyje 
išvyko į Veprius, kur baigė dvimetę 
ūkio mokyklą, įgydama moderniau-
siųjų daržininkystės, sodininkystės, 
bitininkystės, ruošos ir tvarkos, kon-
servavimo žinių bei vėliau taip nuos-
tabiai pravertusių kulinarijos įgūdžių. 
Vienas iš įdomesnių to laikų patyri-
mų - kelionės į mokslus traukiniais: iš 
Anykščių siauruku iki Panevėžio, po 
to didesniais traukiniais į Radviliškį, 
Jonavą...  Laikai buvo sunkūs - su-
grįžo į tėviškę. Gyvenant pamiškėje 
dažnai užsukdavo partizanai, kiek ga-
lėjo, jiems pagelbėjo, o tremties į Si-
birą išvengė todėl, kad vokietmetyje 
buvo priglaudę, užtarė, išgelbėjo nuo 
išvežimo į Vokietiją darbams vietinį 
ruselį komjaunuolį, kuris tapęs sovie-
tinės valdžios valdininku paslaugos 
nepamiršo.

Svėdasuose gyveno dėdė Balys 
Žvirblis, kuris buvo vedęs vargoni-
ninko Petro Vinkšnelio dukterį. Tad 
Liudvika dažnai ten viešėdavo, kartais 
ir ilgėliau pagyvendavo. Pradėjo pui-
kiu sopranu giedoti bažnyčios chore. 
Mintinai mokėjo visas giesmes bei jų 
melodijas ir pamaldų metu į giesmy-
ną žvalgytis jai nereikėdavo.Prisime-
nu, kaip bažnytinei procesijai sukant 
ratu aplink šventovę ir aidint giesmei 
praslinkdavo pro šalį ir Davainienes 
veidas, kupinas tarsi iš akmens iškal-
to taurumo, išdidumo. Veidas, kuris, 
jei būtų gyvenusi kitose platumose, 
galėjęs papuošti tikriausio Holivudo 
kompanijos filmo paveikslus. Susi-
pažinusi ir pažinusi Stasį Davainį, 
rimtą vyrą, puikų krosnių mūrytoją, 
garsiojo meistro Saprigono mokytinį, 
mokėjusį ir kitokių statybos darbų. 
Tradicinės piršlybos jo broliui Juozui 
padedant ir būsimą jaunikį giriant, 
vedybos, vienas po kito užgimę vai-

kai Benjaminas, Rimgaudas ir Lina, 
kuriuos namuose šeimininkaudama 
augino, žiūrėjo. O jos  tolesnį gyve-
nimą lėmė kartą vienoms vaišėms 
iškeptas tortas... 

Pristojusi kaimynė kamantinėjo, ar 
čia Liudvika iškepusi, tarsi netikėjo, 
o galiausiai jos pačios „progelei“ iš-
kepti panašų užprašė. Taip ir prasidė-
jo nesibaigianti bičiulystė su biskvito 
karalyste. Kanklės, gulbės, žuvys, 
meškos, kitokie gyvūnai gražiausi, 
parangymai įstabiausi, keliais aukš-
tais iškylantys saldybės miesteliai ir 
didieji eksperimentai - tortą iškepti ne 
tik kuo gražesnį, bet ir kuo gardesnį... 
Kaip prisimindavo didžioji kepėja - 
sunaudojusi kalnus miltų, kiaušinių, 
kakavos, sviesto, paprasto ir pudri-
nio cukraus, sirupo... gebėjo tvirtai, 
teisingai iškūrenti krosnį, „blėkas“ 
su saldžiomis tešlomis kepti tiksliai 
kiek reikalinga. Būdavo, kad lapelius 
iš džiovinto cukrinio kremo išdėlioja, 
sukaktuvininkams iš spalvinto valgo-
maisiais dažais sviesto skaitmenis, 
žodžius išraito. Suvažiuodavo tortų 
ne tik svėdasiškiai ar aplinkinių pa-
rapijų gyventojai, bet ir iš didesnių 
miestų - Utenos, Kupiškio, Rokiškio, 
Anykščių. Būdavo, kad per savaitę iki 
dvidešimt puikiausių tortų iškepdavo, 
o sumokėdavo tiek, kiek tortininkė 
paprašydavo. Dažnas dar iš didžio 
pasitenkinimo ir gero gėrimo bute-
liuką ar kitokių dovanų pridėdavo. 

Prisiminė, kad mažiausias jos tortas 
užsakovui kaštuodavo tik tris rublius, 
bet juk vertingas buvęs tuomet šis pi-
nigas. Konkurencijos gi nejausdavusi, 
nors panašių kepėjų buvo ir daugiau, 
bet sekėsi, o ir geidžiamiausi buvo 
Davainienės kepiniai. 

Rimgaudas... elegantiškasis „Er-
furto“ restorano padavėjas. Tarnybėlė 
katilinėje, laisva vasara ir puikiausios 
sąlygos prižiūrėti motiną. Motulė, 
nors pasilpusi, sunkiai judanti, vis 
dėlto tebebuvo aštraus proto ir švie-
sios atminties, tad ir pasikalbėjome 
ne kartą, daug įdomybių iš jos kalbų 
sulesiojau, čia tik menkas trupinėlis 
į straipsnį sutilpo. Juk pasakojo apie 
tėviškę, tiesiog per kiemą tekėjusį 
mažytį Variaus upeliuką, kuris per pa-
vasario polaidžius, taip pat po didžių-
jų vasaros liūčių tiek ištvindavo, kad 
plačiai išsiliejusi tėkmė net tiltelius 
nunešdavo. Apie mokyklą Čekonyse, 
apie gegužines pamaldas kapų koply-
čioje, dėdes ir tetas, tarp kurių buvo ir 
mokytojų, ir karininkų, ir net kunigas 
Jonas Žvirblis. Jo primicijų pokylis 
buvo tėviškės namuose Mikniūnuo-
se, o štai kuo vaišinosi ten susirinkę, 
Liudvika papasakoti negalėjo - mat 
kaip augesnei bei sumanesnei patikė-
jo prižiūrėti kūdikį - bene jauniausią-
ją sesutę. Tiek tad visko gražaus būta. 
Tikėjausi dar gyvą savo rašiniu pra-
džiuginti, bet staiga atėjo mirtis...

-ANYKŠTA

Garsioji tortų kepėja svėdasiškė Liudvika Davainienė ir gilioje 
senatvėje pasižymėjo gera atmintimi...

Uolusis sūnus Rimgaudas ir motina Liudvika prisiminimais da-
lijasi...

Raimondo GUOBIO nuotr.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Esu beveik tikra, kad pirmo-
kėliai trumputį, bet tokį gražų 
žodį „ačiū“ išmoksta rašyti iki 
Naujųjų metų. Ir išmoksta visam 
gyvenimui. Kai jie jau bus dideli 
dėdės ir tetos, mokysis visai kitų 
dalykų – kas konstruos kosminius 
laivus, kas žiūrės pro mikroskopą, 
kas statys dangoraižius – nesvar-
bu, ką darys, bet įsidėmėtinos 
rašybos žodžiai, tikiu, bus likę tik 
mokykliniuose sąsiuviniuose ir, 
žinoma, galvose.

Švietimo ir mokslo ministrės Au-

dronės Pitrėnienės pokštas su žo-
džiu „ačių“ nuo pat pradžių man 
nebuvo juokingas – ką čia juoksies 
iš žmogaus neįgalumo, juo labiau 
kad ne visi gabūs kalboms. Kai 
„ačių“ apskriejo visus naujienų 
portalus, žinių laidas, kai pasiekė 
„Facebook‘ą“ ir davė darbo 
mem‘ų kūrėjams, atsiverčiau lrs.
lt tinklalapį pašniukštinėti, kas gi 
gerbiamos ponios Alma Mater, ir 
lengviau atsikvėpiau – ministrė yra 
tikra mokytoja, Vilniaus valsty-
biniame pedagoginiame institute 
(dabar Lietuvos edukologijos 
universitetas – aut.past.) įgijo 
biologijos ir žemės ūkio pagrindų 
mokytojos specialybę. Natūralu, 
kad mokantis apie akėčias gimtoji 
kalba lieka už ariamo lauko ribų... 
Teisingumo vardan reikia pridurti, 
kad baigusi „pedagoginį“, gerbia-
ma ministrė po dvidešimties metų 
vėl pravėrė universiteto duris, tik šį 
kartą studijavo pajūryje – Klaipė-
dos universitete gavo edukologijos 
magistro laipsnį. 

Čia ir įžiūriu mūsų švietimo sis-
temos paradoksą – mokyklose gali 
dirbti tik pedagoginį išsilavinimą 

turintys asmenys, o žmogus, įgijęs 
filologo, matematiko ar bet kurios 
kitos, mokyklai „tinkamos“ srities 
išsilavinimą ne „pedagoginiam“, 
mokykloje nebus laukiamas... 

Man yra įstrigę buvusio 
Vilniaus universiteto rektoriaus 
Benedikto Juodkos žodžiai, kad 
studentas, ketverius metus pralei-
dęs akademinėje bendruomenėje, 
vis tiek iš jos kažką išsineša, 
išeina kitoks. Vis dėlto pridur-
čiau, kad labai svarbu ir kokia 
ta bendruomenė, nes ji tikrai 
uždeda štampą... Beje, tariantis su 
rektoriumi dėl interviu išgirdau tik 
du klausimus – „kur ir kada?“. 
Viskas. 

Prieš šiųmetę Mokytojo dieną 
norėjau pakalbinti bent keletą 
Anykščių rajono mokytojų – jau 
nebedirbančių, dar vis dirbančių 
ar tik neseniai peržengusių moky-
klos slenkstį – pavyko pakalbinti 
du... Dar žinau kokius tris, kurie 
yra „etatiniai“ mano pašnekovai 
ir su kuriais surengti interviu 
tikrai paprasta. Beje, tie trys, 
tiksliau sakant, tos trys, kalbės 
ir apie mokyklą, ir apie sukneles 

ar kates. Nors, kai pagalvoji, kas 
čia keisto – laisvos, kompleksų 
nekamuojamos asmenybės nebijo 
„tapti atpažįstamos“ (čia vienas 
iš argumentų, kodėl pedagogai 
atsisako kalbėti – aut.past.) dide-
liame Anykščių kaime...

Dar vienas argumentas, kurį 
išgirdau paskambinusi keliems 
pedagogams - man nereikia 
dėmesio... Tik niekaip nesuprantu 
vieno – kur čia įžiūrimas dėmesys, 
aš gi tik apie mokytojo profesiją, 
mokinius, švietimo sistemą pakal-
binti norėjau... Puikiai suprantu, 
kad tos dėmesio nenorinčios 
mokytojos nei naujus batus perka, 
nei spektakliuose lankosi, nei kny-
gas skaito – tokiomis subtiliomis 
temomis aš nedrįsčiau net kalbėtis 
su jomis... Tik vienas klausimas 
neduoda ramybės – o kai klasėje 
į gerbiamą mokytoją sužiūra 
šešiasdešimt akių, pamoką jos/
jie veda iš po stalo – juk ir čia 
dėmesys... 

Nuolat rašau apie sveikatą, tad 
tenka bendrauti ir su gydytojais. 
Ir kaip keista – nė karto iš jų ne-
išgirdau, kad nekalbėsiu, nenoriu, 

bijau dėmesio... Nė vienas me-
dikas nėra atsisakęs kalbėti apie 
profesinius dalykus, jeigu man 
reikia informacijos apie gripą, 
apendicitą ar akių ligas, tai galiu 
būti tikra, kad reikiamą informa-
ciją tikrai gausiu. Ir kai pagalvoji, 
juk tokie pat žmonės – ir aukš-
tuosius mokslus baigę, ir nuolat 
su žmonėmis bendraujantys, bet 
vis dėlto koks tarp jų skirtumas... 
Drįsčiau teigti, kad rektorius B. 
Juodka buvo teisus, kalbėdamas 
apie akademinės bendruomenės 
įtaką...

Kai „Anykšta“ metai iš metų 
skelbia geriausio rajono gydytojo 
rinkimus, sulaukiam ne tik gau-
sybės pacientų, norinčių padė-
koti savo gydytojui – dar nebuvo 
atvejo, kad medikas neatsiimtų 
padėkos, kas kad ją įteikiam mes, 
redakcijos žmonės, bet tai ne 
mūsų, žurnalistų, o jų pacientų 
dėkingumo ženklas.

Deja, kai sugalvojom rinkti 
geriausią rajono mokytoją, padė-
kų atsiimti pedagogai (geriausi) 
nesiteikė atvykti... Padėkų nuo 
savo mokinių...
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Didžiausias gyvenimo pasiekimas – 
užaugintas šaunus sūnus Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas KATUOKA 
paklaustas, ar yra toks žmogus, kurį jis niekintų, nustemba: 
„Žmones reikia ne niekinti, o bandyti juos suprasti. Panieka, ma-
nau, yra siaubingas jausmas...“

- Kas jums yra laimė? 
- Laimė - kai šalia manęs žmo-

nės laimingi, laimingas ir aš.
- Jūsų didžiausia baimė? 
- Netekti artimųjų.
- Jūsų charakterio bruožas, 

kuris jums labiausiai nepatin-
ka? 

- Impulsyvus būdas. 
- Bruožas, kuris labiausiai er-

zina kituose?
- Apsimetinėjimas, veidmainiš-

kumas.  
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Toks žmogus buvo mano mo-

tina.
- Didžiausias iššūkis?
- Gyvenime išlikti savimi.
- Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate?
- Ne tik galvoju, bet ir stengiuo-

si, kad kita diena būtų kažkuo ge-
resnė, nei buvo šiandien.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Pareiga ir laikymasis duoto žo-
džio.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Juokdamasis.
- Ko labiausiai nemėgstate 

savo išvaizdoje?
- Jau pripratau prie visko.
- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Niekinti žmogaus negalima, jį 

reikia suprasti.
- Labiausiai vertinama vyro 

savybė?

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka sako, 
jog jei turėtų galimybę po mirties grįžti atgal į šį pasaulį, rink-
tųsi vėl būti žmogumi. Kodėl? Ogi todėl, kad jau žinotų, kaip 
gyventi. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

- Darbštumas.
- Labiausiai vertinama moters 

savybė?
- Nuoširdumas.
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Pagal nuotaiką ir aplinkybes 

keičiasi frazės ir mintys.
- Ką gyvenime labiausiai my-

lite?
- Artimuosius.
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Ko gero, vaikystėje, kaime...
- Kokį talentą norėtumėt turė-

ti?
- Norėčiau mokėti gražiai dai-

nuoti.
- Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Norėčiau išmokti ramiau į vis-
ką reaguoti.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Išaugintas šaunus sūnus.
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Gal vėl žmogumi, nes žinočiau, 
kaip gyventi.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Kaime, kuriame augau vaikys-
tėje (A. Katuoka gimė Meliaušiškių 
kaime, Anykščių r. – aut.past.).

- Brangiausias turtas?
- Sveikata.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Nieko neveikti.
- Jūsų svajonių profesija?
- Pati taikingiausia – statybininko.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Ilgai nemoku pykti.
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Nuoširdumą, ištikimybę.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Paulius Širvys, Algimantas 

Baltakis.
- Labiausiai įsimintinas groži-

nės literatūros personažas?
- Herkus Mantas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums 

imponuoja?
- Napoleonas.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Savo gyvenime turėjau progą 
sutikti daug nuoširdžių žmonių, iš 
kurių daug ko išmokau.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Lietuviški.
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Apgaulės, išdavystės.
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Kad jis per trumpas.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Labai greitai.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Judėjimas...

Gerbiami 
anykštėnai,
iki rinkimų sekmadienio - vos 

pora dienų. Jau greit turėsite tie-
siogiai Jums atstovaujantį Seimo 
narį. Draugiškai ir aktyviai balsa-
vote už mane pirmajame rinkimų 
etape. Dar kartą už tai dėkoju ir 
esu pasiruošęs atsakomybei.

Anykščiuose gimiau, užaugau, 
čia mano namai. Esu vienas iš 
Jūsų, tokiu ir liksiu. Prisipažinsiu, 
man labai svarbu žinoti, kad esu 
tarp savų, manimi pasitikinčių ir 
palaikančių žmonių.

Lauksiu Jūsų žodžio. Kartu esa-
me stipresni!

Pagarbiai,
anykštėnas Sergejus Jovaiša

Mieli 
anykštėnai,
dėkodamas koalicijos partne-

riams, ypač Lukui Pakelčiui ir jo 
komandai, už palaikymą, kviečiu 
ir prašau visų balsavusiųjų už ki-
tas partijas ir kandidatus anykštė-
nų, su kuriais daugelį metų kartu 
teko dirbti, ginčytis, bendrauti, 
Seimo rinkimuose nepirkti ka-
tės maiše. Balsuokime už mūsų 
bendruomenės narį, tikrą anykš-
tėną Sergejų Jovaišą, kuris gynė 
anykštėnų interesus Seime bei 
Vyriausybėje. Tikiuosi, kad rinki-
mų finale nugalės sveikas protas!

Pagarbiai 
Sigutis Obelevičius

Politinė reklama, bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Sergejaus Jovaišos rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1307
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Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 1304

Lietuva nusidažė žaliai

Akivaizdu, jog nei Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), nei 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš-
čionių demokratų partijos atstovams 
irgi nėra dėl ko labai džiūgauti. 
Skaičiuojant visus Lietuvos rinkėjus 
gauta kiek daugiau nei po dešimt 
procentų  balsų. Ką tai pasako? Poli-
tikai per kelis dešimtmečius yra taip 
nuvylę Lietuvos žmones, jog reikės 
dar kelių dešimtmečių pastangų, kad 
būtų atgautas tautos pasitikėjimas. 
Belieka priminti, jog konservatoriai 
1996 laimėjo Seimo rinkimus gau-
dami virš 409 tūkstančių balsų.

Po šių Seimo rinkimų Lietuvos 
žemėlapis nusidažė žaliai, rinkimus 
beveik visoje Lietuvoje laimėjo 
LVŽS. Tik Vilniuje ir nedaug Kaune 
bei Klaipėdoje mus aplenkė konser-
vatoriai.

Iš karto po pirmojo turo pasigirdo 
šnekos, esą už LVŽS balsavo kažko-
kie neišsilavinę provincialai, nesu-
prantantys Lietuvos ateities vizijos. 

Ramūnas Karbauskis: sąžinės ir garbės reikalas
Parašiau šį straipsnį praėjus savaitei po pirmojo Seimo rinkimų turo. Buvo įdomu, kaip pasi-

keis politinio elito elgesys po akivaizdaus Lietuvos gyventojų sprendimo balsuoti už permainas. Iš 
politikos žemėlapio išnyko Darbo partija, balsų pirkimo faktai Šilutėje gali sunaikinti “Tvarkos ir 
Teisingumo” partija, socialdemokratai patyrė skaudų smūgį.

Atsiprašau mus palaikiusių žmonių, 
kurių atžvilgiu girdisi tokios kalbos, 
nes taip šnekantys politikai yra labai 
išsigandę, jog Lietuvoje po kelių de-
šimtmečių stagnacijos gali prasidėti 
realios permainos, kada nebe parti-
niai klanai ar giminystės ryšiai ims 
lemti galimybes siekti darbo valsty-
bės institucijose, ar įmonėse.

Taip, tenka pripažinti, jog Sei-
mo konservatorių frakcija atjaunės, 
bet ar tai reiškia, jog konservatorių 
partija nustos veikti kaip įdarbinimo 
agentūra? Visiškai analogiška situa-
cija su socialdemokratų partija, kurią 
jos garbės pirmininkas Aloyzas Sa-
kalas siūlo pervadinti, nes ji visiškai 
ne socialdemokratinė. Tai dar viena 
didelė įdarbinimo agentūra, kurios 
narius vienija ne ideologija, o parti-
nio bilieto suteikiamos galimybės.

Svarbiausia – ne postai, 
o vertybės

Padarysiu viską, kad LVŽS nie-
kada netaptų dar viena įdarbinimo 

agentūra. Kad tuščiai nešneku, įro-
do mūsų rinkimų sąrašas, kuriame 
net trečdalis žmonių - nepartiniai. 
Galiu patikinti, jog tai žmonės, ku-
riuos vienija daug stipresnis ryšys 
nei tik partinis bilietas - juos vieni-
ja vertybinis pagrindas. Tarp mūsų 
yra žmonių, kurių nuomonės vienu 
ar kitu klausimu skiriasi - ir man 
dėl to nė kiek nebaugu. Būtų labai 
keista, jei visais klausimais nuomo-
nės būtų vienodos. Mūsų komanda 
- puikus visuomenės atspindys, 
kada būtina diskusija, argumentai 
ir tik bendru sutarimu bus atranda-
mas tinkamiausias sprendimas. 

Man patinka, kaip į klausimą 
„Ar LVŽS dar nesuskilo?“, atsako 
Saulius Skvernelis: „Nesulauksi-
te!!!“. Jei kas įdėmiai pažiūrės į  
mūsų sąrašo narius, kurie tapo ar 
pretenduoja tapti Seimo nariais, 
pastebės, jog tai - labai aukšto inte-
lekto žmonės, kurie niekada netaps 
Ramūno Karbauskio ar kieno kito 
valios vykdytojais, kuo bandoma 

gąsdinti žmones prieš antrą Seimo 
rinkimų turą.

Noriu pasakyti, jog mes siekiame 
laimėti rinkimus, bet valdžia mums 
nėra savitikslis dalykas. Todėl, skir-
tingai nuo daugelio apžvalgininkų 
prognozių, po pirmojo Seimo rin-
kimų turo mes nepuolėme sudari-
nėti jokių koalicijų. Derėdamiesi su 
potencialiais partneriais pirmiausia 
kalbėsime apie vertybes ir poky-
čius, o tik tada apie pozicijas Seime 
ir Vyriausybėje. Mes norime for-
muoti profesionalų Vyriausybę tam, 
kad visoje valstybės tarnyboje pra-
sidėtų optimizavimas, remiantis tik 
kompetencijos ir profesionalumo 
kriterijais, o ne priklausymu kažku-
riam partiniam klanui.

Po pirmojo turo mano, LVŽS ir 
mūsų kandidatų atžvilgiu pasipylė 
šmeižtas, gandai, užgauliojimai... 
Nesu šventasis, niekada tokiu ir 
neprisistatinėjau, bet purvais be-
sidrabstantiems reikėtų dažniau 
pažiūrėti į veidrodį ir pasverti savo 
pačių darbus. 

Man dėl gyvenime padarytų dar-
bų nėra gėda nei prieš vieną  Lie-
tuvos žmogų. Mano gyvenime geri 
darbai yra ne proginiai, o  daromi 
visada, nepriklausomai nuo to, kuo 
ir kada aš esu ar būsiu. Negaliu 
nepaminėti fakto, jog tūkstančius 
žmonių nuo vėžio ir kitų ligų kom-
plikacijų išgelbėjusi mobili kraujo 
laboratorija, kurią mecenuoju jau 
penkerius metus, daugiau kaip 
pusę metų yra biurokratų sustab-
dyta ir per tą laiką nepatikrino virš 
6 tūkstančių žmonių kraujo. Man 
neapsakomai pikta, kad politiniai 
interesai užgožią sveiką protą ir 
žmonių gyvybė nėra argumentas 
prieš baimę prarasti politinę įtaką, 
valdžios galią.

Ne valdyti, o tarnauti

Prieš dvylika metų pasitraukiau 
iš Seimo galvodamas, jog per laiką 
ten atsiras žmonės, kurie vadovau-
sis tokiomis vertybėmis, kaip są-

žinė, atsakomybė, pasiaukojimas, 
pagarba... Deja, sulaukiau visiškai 
priešingo. Suprantu, kokiu atveju 
konservatoriai ir socialdemokratai 
gali būti priversti vadovautis LVŽS 
požiūriu į Vyriausybės formavimą, 
palaikyti Lietuvos žmonių gyveni-
mą gerinančius pokyčius. Tam Sei-
mo rinkimų antrąjį turą turi laimėti 
LVŽS. 

Kitu atveju bus sunku ryžtis 
dirbti Vyriausybėje, kurioje esmi-
nius postus užims A. Kubilius ar J. 
Olekas, nes tai tikrai nebus poky-
čių Vyriausybė. Galiu prognozuoti, 
jog tai būtų naujų politinių valymų 
Vyriausybė, kada vienus partiečius 
valstybės tarnyboje keis kiti partie-
čiai.

Jau šiandien girdime, kaip vie-
ni naikins universitetus, o kiti 
gąsdina mokytojus, kaip į valdžią 
sugrįžti ruošiasi moksleivio ir stu-
dento krepšelių sumanytojas. Ar 
taip įvyks, ar visgi prasidės realūs 
pokyčiai - paaiškės po antrojo Sei-
mo rinkimų turo.

Mes visi turime pasirinkimą: 
galime būti pasyviais stebėtojais, 
galime balsuoti už politinę švytuo-
klę, kuri jau du dešimtmečius varo 
žmones iš Lietuvos - arba galime 
balsuoti už LVŽS kandidatus ir tu-
rėti labai stipriai atsinaujinusį Sei-
mą, profesionalų Vyriausybę bei 
realią viltį, jog pagaliau bus opti-
mizuojamas milžiniškas valstybės 
valdymo aparatas, o politikai ims 
ne valdyti, bet tarnauti.

Prašau Jūsų ateiti į Seimo rin-
kimų antrąjį turą spalio 23 dieną, 
paraginti tai padaryti savo artimuo-
sius, gimines, draugus, bendradar-
bius, kitus. Kviečiu pasitikėti LVŽS 
kandidatais, nes kiekvienas iš jų 
yra būtinas mūsų komandai Seime 
ir realiems pokyčiams Lietuvoje. 
Tarnystė Lietuvai ir kiekvienam iš 
Jūsų yra mūsų visų garbės ir sąži-
nės reikalas.

Ramūnas Karbauskis, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjungos pirmininkas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis kviečia 
žmones aktyviai dalyvauti antrajame Seimo rinkimų ture.    Nuotrauka J. Kalinsko.

Kviečiame atiduoti savo balsą už mūsų 
kandidatę Anykščių-Panevėžio apygardoje –

 Gretą Kildišienę.

Portugalijos sostinėje Lisa-
bonoje su šeima gyvenanti E. 
Žukauskaitė, kaip ir visos ma-
mos, neišvengia susidūrimų su 
gydymo įstaigomis. Vis dėlto ji 
nurodo, kad šioje šalyje mentali-
tetas ir kultūra visiškai skiriasi. 
„Jei visi nustotų duoti kyšius, 
niekas ir nebesitikėtų. Portuga-
lijoje niekas medikams nieko 
neduoda. Net gėlių. Būtų itin 
keista. Ar jie patenkinti atlygini-
mais? Na, bent jau seselės visos 
emigruoja į Didžiąją Britaniją. 
Bet į mediciną įstoti tegali tik 
itin aukštus egzaminų rezultatus 
turintys moksleiviai. Tad noro 
tapti gydytojais netrūksta. Grįž-

Portugalijos gydytojai negauna net gėlių
Lietuvoje laikas nuo laiko pakyla dovanų medikams įteisinimo 

tema. Galbūt yra logikos pasižiūrėti, kaip ši problema sprendžia-
ma kitur. Sakykim, Portugalijoje, kuri irgi nėra viena iš turtingiau-
sių Europos šalių. Anykštėnė Ernesta Žukauskaitė teigia, kad Por-
tugalijos gydytojai nelabai suprastų, kodėl jiems kažką duoda.  

tant prie kyšių medikams... kaip 
ir dėl alkoholizmo problemos 
sprendimo Lietuvoje. Manau, ne 
draudimais /legalizavimais (vo-
kelio), o visuomenės auklėjimu 
kažkas pasikeis. Tik tai jau toks 
ilgalaikis projektas, kad kaden-
cijai neužtenka pasiekti rezulta-
tų“, - teigia E. Žukauskaitė..

Ji negalvoja, jog problema yra 
vien tik vienpusė. Šioje gran-
dinėje svarbus tiek ir tas, kuris 
reikalauja, tiek ir tas, kuris duo-
da. „Kai tai yra masinis reiški-
nys, gydytojų sąžinė nebeveikia: 
mano kolegoms duoda, jie ima, 
tai kodėl aš neimsiu... Reikia būti 
kokiu Dalai Lama, kad įveiktum 

impulsą. Bet gal galima panai-
kinti impulsą - pacientams imti 
ir nebeduoti daktarams nieko“,- 
mano E. Žukauskaitė. 

Beje, E. Žukauskaitė kasmet su 
vaikais stengiasi apsilankyti Anykš-
čiuose, o ir būdama Portugalijoje 
nepamiršta Lietuvos – ji darbuojasi 
Lietuvos radijuje, o jos balsą galima 
išgirsti naujienų laidose. 

Šiame radijuje taip pat dir-
ba ir kitas anykštėnas rašytojas 
Valdas Papievis. Šią vasarą abu 
kolegos buvo susitikę tėvonijoje 
– Anykščiuose. 

 Iki šiol abu anykštėnai buvo 
susidūrę tik tiesioginio eterio 
metu – per vieną iš radijo laidų, 
kurioje buvo aptariama Portu-
galijos pergalė Europos futbolo 
čempionate. Rugpjūčio viduryje 
Anykščių bibliotekoje vykęs su-
sitikimas su V. Papieviu jiems 
buvo proga susipažinti ir „gy-
vai“.  

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykštėnė Ernesta Žukauskaitė teigia, kad Portugalijos gydyto-
jai didelių atlyginimų negauna, bet tai nemažina šios specialy-
bės prestižo.

Asmeninio albumo nuotr. 
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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 2. 
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.  
12.00 Speciali žinių laida.  
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Viduriniųjų Rytų gam-
ta (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Islandija. Gyvenimas 
ugnikalnio papėdėje (subtitruo-
ta). 
13.55 Speciali žinių laida.  
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 LR Seimo rinkimų II turo 
rezultatai.  
23.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Nepaprastos istorijos. 1968 m. 
N-7.  
1.00 Pasaulio dokumentika.  
2.50 Puaro. N-7.  
4.35 Laisvės vėliavnešiai.  
5.05 Savaitė. 

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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 “Keturkojis Kupidonas”. 
11.55 “Tai kur po velnių tie 
Morganai?”. N-7.  
14.00 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 PREMJERA “Pabėgti 
neįmanoma”. N14.  
0.00 “Pakvaišęs tėtis”. N14.

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Džordžas ir drakonas. 
N-7.  
12.55 Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas. N-7.  
14.55 Žvėrelių maištas. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  

22.00 Svetimas kūnas. N-14.  
23.50 Išgelbėti Džesiką Linč. 
N-7. 

 
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 Beatos virtuvė.  
11.05 “BBC dokumentika. 
Rykliai”. 
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.50 “Šuo”. N-7.  
19.00 Tarp jaunų ir karštų. N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
23.00 Lemtingasis kelias. N14.  
1.00 Baudžiamasis būrys. N14.  
2.40 Gili žydra jūra. N14.  
4.20 Tarp jaunų ir karštų (k). 
N-7.

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “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”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Goko stiliaus paslaptys”. 
17.00 Nemarus kinas. 
Pabėgimas. N-7.  
19.00 “Būrėja”.  

20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Brokenvudo paslaptys. Dienos 
laimikis. N-7.  
22.55 Mano geriausio draugo 
mergina. N14.  
0.50 Brokenvudo paslaptys. 
Mirti ar nemirti (k). N-7.  
2.25 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.30 “Kas namie šeimininkas?” 
4.15 “Griežčiausi tėvai”.  
5.00 “Goko stiliaus paslaptys”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Misija. Vilnija.  
8.15 Septynios Kauno dienos.  
8.45 ARTi. Scen. aut.  
9.00 Premjera. Kova už išliki-
mą. 
9.30 Keliaukim!  
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 Kristupo vasaros festiva-
lis 2016.  
12.15 Prisiminkime.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Atspindžiai.  
13.30 Vasaros baleto šventė 
2016. Piotras Čaikovskis. 
Baletas „Gulbių ežeras”.  
14.50 IQ presingas.  
15.40 Kitoks Černobylis (sub-
titruota). 
16.40 Vakaras Sauliaus 
Mykolaičio 50-mečiui. 
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. N-7.  
21.00 Tomo Sinickio koncertas.  
22.00 Lietuvos kamerinio or-

kestro koncertas.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Mara Zalytė. Margarita.  
3.10 Stop juosta.  
3.40 Vakaras Sauliaus 
Mykolaičio 50-mečiui.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę. Laida žvejams. 
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 Beatos virtuvė (k).  
9.10 Bus visko (k).  
9.55 Ne vienas kelyje (k).  
10.25 Žodis - ne žvirblis (k).  
10.30 Priešaušrio Lietuva.  
11.25 Autopilotas (k).  
11.55 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Raudona linija (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.20 Savaitės kriminalai. N-7.  
16.50 Menininkų portretai. 
“Dailininkas Leopoldas Surgailis” 
(k).  
17.20 Skaitmeninė detoksika-
cija. Trys mėnesiai be išmaniųjų 
technologijų (k).  
18.30 Vaikinai palydovai. N-7.  
19.30 “Alfa” savaitė.  
20.00 Lietuvos sprendimas.  
0.00 Raudona linija (k).  
0.55 “Alfa” savaitė (k).  
1.25 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.  

9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno „Žalgiris” 
- Klaipėdos „Neptūnas”. 
Tiesioginė transliacija iš Kauno.  
19.00 Paskutinis tamplierius. 
N-7.  
20.50 TV3 žinios.   
21.50 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo JAV prizo 
lenktynės.  
0.00 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 „Visatos stebuklai”. N-7 . 
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.50 „Voras”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 „Gamtos magija”.  
19.00 Kartų kovos.  
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
23.00 “24/7”.  
0.00 „Voras”. N-7. 
2.10 „Visatos stebuklai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Po Seimo rinkimų II turo. 
Politikų spaudos konferencijos 
LDK Valdovų rūmuose. Tiesioginė 
transliacija. 
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.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.15 LRT forumas. 
22.15 Nematoma Lietuvos istorija.  
23.15 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.15 Klausimėlis.lt.  
0.30 Laisvės vėliavnešiai.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
4.05 Nematoma Lietuvos istorija.  
5.05 Teisė žinoti.  
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  

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 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. N-7.  
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 
“Atpildas”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Begėdis”  N14.  
2.05 “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 Aferistas. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”.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... 2”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Šerlokas Holmsas. N-7.  
0.05 Lemtingasis kelias. N14.  
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
2.40 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
4.00 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.45 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7. 
5.10 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7.  

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio resto-
ranai”.  
8.45 Peliuko dainelė.  
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
 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 XV. 
Pamoka, privertusi žudyti. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Muzikos istorijos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Keliaukim!  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.10 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.40 Linija, spalva, forma (kart.). 
14.10 Atspindžiai.  
14.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Kultūros metraščiai.  
18.20 Poezija. LRT aukso fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Su kirpėju Zohanu geriau 
nejuokauk. N-14.  
22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 LRT OPUS ORE. Grupės 
“Deeper Upper” koncertas.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
 

 
6.00 Autopilotas.  
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...  
11.15 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 “Alfa” savaitė (k).  
12.40 Apie žūklę (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Bus visko.  
14.40 “Alfa” savaitė (k).  
15.10 Raudona linija (k).  
16.00 Yra, kaip yra. N-7.  
16.55 Žodis - ne žvirblis. 
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.00 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 
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 Lozoriaus efektas. S.  
0.45 Rezidentai. N-7.  
1.15 Havajai 5.0. N-7.  
2.00 Elementaru.  N-7.  
2.50 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.00 “24/7”. 
7.00 Vantos lapas.  
7.30 Kaimo akademija.  
8.00 Kartų kovos.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 “Albanas”. 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 “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.  
0.45 „Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7. 
3.55 “Miestelio patruliai”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
11.45 Savaitė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika.  

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 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 “PREMJERA Juodosios 
našlės”. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Laimingas skaičius...kitas”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Begėdis”. N14.  
2.25 “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.  
13.00 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 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Ir čia priėjo Poli. N-7.  
0.15 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.15 Aferistas. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 

šuo”.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... 2”. 
N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Vasara Provanse. N-7.  
23.40 Šerlokas Holmsas. N-7.  
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
4.05 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.50 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
5.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.45 Maša ir stebuklinga uogienė. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  

16.05 “Kung Fu Panda”.
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 XVI. 
Kalėdų vaiduokliai. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.00 Midsomerio žmogžudystės 
XV. (k). N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai. 
Abraomas Kulvietis.  
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 Vasaros baleto šventė 
2016. Piotras Čaikovskis. Baletas 
“Gulbių ežeras”.  
14.30 Savaitgalio istorijos N-7.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Apokalipsė. Antrasis pa-
saulinis karas. N-7.  
18.30 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čempionų 

lyga. Klaipėdos “Neptūnas” 
- “Pallacanestro Varese”. 
Transliacija iš Klaipėdos. 
21.00 Septynios Kauno dienos. 
21.30 IQ presingas.  
22.15 Stambiu planu.  
22.45 Lietuva mūsų lūpose.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras.  
1.10 Mokslo sriuba.  
1.30 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Priešaušrio Lietuva (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Autopilotas (k).  
14.10 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 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 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. 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 Jūrų pėstininkas.  N-14.  
23.50 Rezidentai. N-7.  
1.30 Havajai 5.0.  N-7.  
2.20 Elementaru.  N-7.  
3.10 Byvis ir Tešlagalvis. N-14.  

 
6.00 “24/7”. 
7.00 Nuoga tiesa..  
7.30 Kaimo akademija.  
8.00 Kartų kovos.  
9.00 “Miškinis”. N-7. 
10.05 “Albanas”. 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 “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 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “24/7”.  
0.45 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 “Vandens žiurkės “. 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 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
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. 
Tegyvuoja Italija. N-14.
1.15 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas. 
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

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 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. N-7.  
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 
“Kerštas”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Begėdis” N14.  
2.20 “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.  
13.00 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 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Įvykis. N-14.  
0.15 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.15 Aferistas. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.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”. 
N-7.  
21.00 Pasienio sargyba. N-7. 
Dokumentinė realybės drama. 
21.30 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius. N-7.  
23.50 Vasara Provanse. N-7.  
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.55 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.40 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Svajonių sodai”.  
8.40 Mauglis. Rakša. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
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 XVI. 
Žmogžudystės pagal freską. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.25 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.10 Midsomerio žmogžudystės 
XV. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
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.  
13.10 Septynios Kauno dienos.  
13.40 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.10 Pradėk nuo savęs.  
14.40 Kitoks Černobylis (subti-
truota, kart.). 
15.35 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Premjera. Altruizmo revo-
liucija. 
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 FIBA Europos taurė. 
Prienų-Birštono “Vytautas” - “BC 
Mures” (Rumunija). Tiesioginė 
transliacija iš Prienų. 
20.35 Premjera. Naktį viskas 
kitaip.  

21.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. “Telenet Oostende” - Utenos 
“Juventus”. Transliacija iš 
Ostendės. 
23.35 Elito kinas. Premjera. 
Agora. N-14.  
1.40 DW naujienos rusų kalba. 
1.50 Dabar pasaulyje.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Durys atsidaro.  
4.15 IQ presingas. Intensyvių 
pokalbių laida.  
5.00 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Prekyba organais. 
Skandalas Europos centre (k). 
N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. 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 Jūrų pėstininkas 2. N-14.  
0.00 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Fenerbahce” - Kauno 
“Žalgiris”.  
1.45 Havajai 5.0. N-7.  
2.35 Elementaru. N-7.  

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Auksinė daina.  
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.  
16.50 “Ilga kelionė namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 PREMJERA. “Kartą 
Rostove”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.45 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
21.15 Gyvenk krepšiniu!.  
21.30 Europos taurė 2016/17. 
Bilbao “Bilbao Basket” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.45 Lietuva tiesiogiai.  
3.00 “Vandens žiurkės “. N-7. 
3.45 “Miestelio patruliai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Laumės vaikas. 
N-14.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
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 reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
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. Vienas 
šūvis - viena gyvybė”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Begėdis”. 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.  
13.00 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 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Mirtinas smūgis. N-14.  
0.25 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. N-14.  
1.25 Aferistas. N-7.  

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  

7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 “Farų karai”. 
21.30 Gaujos vyrukai. N14.  
23.20 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius. N-7.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
4.25 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
4.50 Pasienio sargyba (k). N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.10 “Keistenybės. Dono Poleko 
pasaulis”.  
8.40 Mauglis. Pagrobimas. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.

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 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.45 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Žmogžudystės pagal freską 
(k). N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Šventadienio mintys.  
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
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 Altruizmo revoliucija 
(kart.). 
13.10 Keliaukim!  
13.35 Džiazo muzikos vakaras.  
14.45 IQ presingas.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Amžininkai.  
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. 
Tegyvuoja Italija. N-14.  
22.45 Nacionalinis turtas.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 XVII tarptautinis muzikos 
festivalis “Sugrįžimai”.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama.  

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

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. 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 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris  N-14. 
23.50 Rezidentai. N-7.  
1.30 Havajai 5.0. N-7.  
2.20 Elementaru. N-7. 

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Patriotai. N-7. 
8.00 “Žemynų raida 3. Amerika”. 
N-7 . 
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.  
16.50 “Ilga kelionė namo”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 PREMJERA. “Kartą 
Rostove”. 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 “Vandens žiurkės “. N-7. 
3.45 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 “Vandens žiurkės “. 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?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.20 Šlovės dienos. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Gamtos inspektoriai. 
19.30 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Gataka. 
N-14.  
0.35 Gamtos inspektoriai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”.  
4.10 Auksinis balsas.  

6.30 “Didysis žvejys 2”. 
7.00 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Yra, kaip yra. N-7.  
12.50 “Auklė”. 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.00 “Įkalinti laike”. N-7.  
0.15 PREMJERA “Plius vie-
nas”. S.  
2.05 Kerštas. 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.  
13.00 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 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas.  
21.10 Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia. N-7.  
0.15 Tryliktasis karys. N-14.  
2.15 Įvykis. N-14.  

 
6.10 Sveikatos ABC televi-
trina.  
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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Mirties apsuptyje 2. 
N14.  
23.20 Gaujos vyrukai. N14.  
1.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.30 Mirties apsuptyje 2. N14.  
3.55 “Žurovas”. N-7. 
 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
8.10 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”.  
8.40 Mauglis. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Stebukladarys”. N-7.  
11.05 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”.
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Denis Vaiduokliukas”.  
15.35 “Rožinė pantera”.  
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo 

šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.25 SNOBO KINAS 
Nebraska. N-7.  
1.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.10 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
4.05 “Įtariamieji”. N14.  
5.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Nuo gamyklos konveje-
rio 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.  
13.45 Maistas ir aistros.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Likimo valsas.  
16.15 Mokslo ekspresas.  
16.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.10 Poezija.  
18.15 Bodo. N-7.  
19.15 Muzika gyvai. “Vilniaus 
festivalis 2016 “.  
20.55 Poezija. LRT aukso 
fondas.  

21.00 Laumės vaikas (kart.). 
23.25 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.35 Dabar pasaulyje.  
0.05 Muzika gyvai. “Vilniaus 
festivalis 2016 “.  
1.45 ARTi.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Mano kiemas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki...  
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.  
21.45 Noriu likti Lietuvoje. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Medikopteris. N-7.  
8.00 Skorpionas. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
11.30 Fizrukas. N-7.  
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. 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 ben-
drikas. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 ESL PRO lygos apž-
valga. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Tel Avivo 
“Maccabi”.  
1.00 Jūrų pėstininkas 2. N-14.  

 
6.20 “Jaunikliai”.  
7.00 Šiandien kimba.  
8.00 “Žemynų raida 4. 
Australija “. N-7 . 
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.  
16.50 “Ilga kelionė namo”. 
N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 PREMJERA. “Kartą 
Rostove”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Tamsesnis už naktį”. 
S. 
1.35 “Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
3.25 “Laukinis pasaulis “.  
3.45 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.30 “Piranijos. Skraidančios 
žudikės”. S. 
6.00 “Jaunikliai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. HD. 
6.30 Specialus tyrimas.  
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
7.50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.40 Tatonka ir mažieji 
draugai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Plėšrūnai. 
13.55 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
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. Pagauk ir 
paleisk. N-14.  
1.00 Pasaulio dokumentika.  
2.45 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
3.35 Emigrantai.  
4.30 Bėdų turgus.  
5.15 Stilius.  

 
6.30 “Džonis Testas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukš-
mingi”. 
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

9.00 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA “Sujudimas 
džiunglėse”. 
11.40 “Vagis policininkas”. 
N-7.  
13.35 Pričiupom!. 
14.35 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS “Šunų 
viešbutis”. 
21.35 “Nakties šešėliai”. 
N14.  
23.55 “Ilgiausias jardas”. 
N-7.  
2.05 “Įkalinti laike”. N-7.  

 
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 mo-
teris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Beverli Hilso robinzo-
nai. N-7.  
12.55 Padavėjų varžybos.  
N-7.  
14.50 Užsispyrusi blondi-
nė. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Iššūkis kaime. N-7.  
21.00 Moterys meluoja 
geriau. N-7.  
23.25 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. S.  
1.30 Mirtinas smūgis. N-14. 

 
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Mieliausias 
Amerikos augintinis”.
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.  
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
18.30 Keliauk ir ragauk.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
Keršto valanda. 
Teisingumas. N14.  
0.00 AŠTRUS KINAS 
Karantinas. S.  
1.45 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14.  
3.10 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
4.00 Muzikinė kaukė (k).  

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja”.  
8.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
9.30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Neįprasti auginti-
niai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio 

restoranai”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Goko stiliaus pa-
slaptys”. 
17.00 “Toledas”. N-7.  
18.45 “Būrėja”.  
19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Brokenvudo pa-
slaptys. Rausvas kraujas. 
N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.35 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
1.35 Nebraska. N-7.  
3.25 “Nusikaltimas”. N14.  
5.20 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūros 
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 te-
atralizuoto vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalio “Mes - 
Pasaulis” šokio pasaka.  
12.30 Šokių akademija 2. 
13.20 German Grekov. 
“Hanana, kelkis ir eik”.  
16.00 Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis. 
2005-2015 m.  
17.30 Tomo Sinickio kon-
certas.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Teatras.  

21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Premjera. Mėnesienos 
juvelyrai. 1958 m. N-7.  
22.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
23.15 Durys atsidaro.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Elito kinas. Agora. 
N-14.  
2.00 Vasaros baleto šventė 
2016. Piotras Čaikovskis. 
Baletas “Gulbių ežeras”.  
3.30 Džiazo muzikos va-
karas.  
4.40 Amžininkai.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.25 Žodis - ne žvirblis (k). 
15.30 KK2 (k).  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi. 
20.30 Mano kiemas.  
21.00 Informaciniai mitų 
griovėjai. 
21.30 Autopilotas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę.  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.35 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).

 
6.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 NT gidas.  

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba. 
N-7.  
10.00 Havajai 5.0. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Aukščiausia pavara. 
16.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai. N-7. 
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Šiaulių 
“Šiauliai” - Panevėžio 
“Lietkabelis”.  
19.00 Oskaras. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Profesionalai. N-14.  
0.50 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris. N-14. 

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kartų kovos.  
9.30 Auginantiems savo 
kraštą.  
10.00 “Laukinis pasaulis “.  
10.50 “Vera”. N-7 
13.00 Nuoga tiesa.  
14.55 “Visatos stebuklai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.  
16.50 “Budelis”. 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. Kvapnus suvenyras”. 
N-7 
1.20 Mafijos kronikos. N-14. 
2.20 “Vera”. N-7. 
3.50 “24/7”.  
4.35 “Jaunikliai”.  
5.05 “Dykumos”. 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — iš liku-
sių neišbrauktų skaičių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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Partijos skyrių prikėlė 
iš mirusių

Pirmasis į anykštėnus kreipė-
si dviejų kadencijų Seimo na-
rys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Antanas Baura. Jis džiaugėsi, kad 
Anykščių-Panevėžio apygarda per 
pirmąjį Seimo rinkimų turą akty-
viai balsavo už „valstiečius“. Pa-
gal partijos pasiektą rezultatą apy-
garda užėmė šeštąją vietą. Vėliau, 
R. Karbauskiui kalbant, kad Pa-
nevėžio apygardose „valstiečių“ 
rezultatai dar geresni, kad partija 
ten rinkimus laimėjo triuškinan-
čiai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas aiškino, jog 
„Greta Panevėžio miesto skyrių 
praktiškai „pastatė“ nuo nulio per 
nepilnus metus.“  

Naikins mokinio krepšelį

„Valstiečių“ prisistatymo esme 
buvo jų požiūris į švietimą, kultū-
rą, sveikatos apsaugą. „Anykščių 
rajonas, mokyklų optimizavimo 
prasme jau yra stipriai sužeistas, 
nes daug mokyklų uždaryta. Kal-
bant kokios mokyklos turi likti: jei 
kaime turime dar kažkiek vaikų, 
turime galvoti kaip skandinavai, 
jog ne mokinys eina į mokyklą, 
o mokykla eina pas mokinį. Su-
prantu, kad tai kainuoja didelius 
pinigus, bet kitu atveju mes tu-
rėsime dar daugiau emigruojan-
čių vaikų”, - sakė R. Karbauskis 
G. Kildišienė aiškino, jog moky-

Seimo narys turi tarnauti žmonėms
Antradienį Anykščių Sakralinio meno centre su anykštėnais diskutavo Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis bei šios partijos kandidatė Anykščių-Pane-
vėžio apygardoje Greta Kildišienė. Prieš pat renginį portale anyksta.lt paskelbtas Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio pareiškimas, kad jis antrajame ture palaikys G. Kildišienę, o ne 
konservatorių Sergejų Jovaišą.

klų naikinimo problemą galimą iš-
spręsti panaikinus patį ... mokinio 
krepšelį. „Mes kalbame, kad viską 
iškreipianti krepšelio sistema turi 
būti panaikinta. Šalia Anykščių 
rajono yra Panevėžio rajonas, šis 
rajonas neturi tokios problemos 
dėl kaimo mo-
kyklų, kokią 
turi Anykščiai. 
Aš klausiau, 
kaip Panevė-
žiui pavyko iš-
saugoti kaimo 
mokyklas, ir 
man Panevėžio 
rajono meras 
atsakė, jog paprasčiausiai nevyk-
dė Vyriausybės programos. Kai 
Vyriausybė liepė pagal mokinių 
skaičių, pagal „krepšelį“, naikinti 
mokyklas, jie kategoriškai pasa-
kė „ne“, nes uždarius mokyklą 
kaimas pasmerkiamas mirčiai. Aš 
žinau, kad pokyčiai jūsų rajone 
yra, nes dabartinis rajono meras 
atsisuka į žmogų, pradeda žiūrėti, 
kokios problemos žmogui opiau-
sios. Jūsų savivaldybė yra viena iš 
nedaugelio, kuri šiais metais nesi-
skolina.“  

Net kalinės pasirašo už 
blaivybę

Panevėžio rajone Vadokliuose 
prieš kelias dienas sudegė du vai-
kai. Jų tėvai nuolat girtuokliavo. 
Auditorijai priminęs šią tragediją 
R. Karbauskis tvirtino, jog būtina 
didesnė alkoholio kontrolė. „Patin-

ka ar nepatinka, bet bus padaryta – 
reklama alkoholio bus uždrausta, 
bus specializuotos alkoholio par-
duotuvės. Nė vienoje maisto pre-
kių parduotuvėje nusipirkti alko-
holio nebus įmanoma. Alkoholis 
bus parduodamas tik sulaukusiems 

dvidešimties 
metų, ne taip 
kaip dabar nuo 
aštuoniolikos. 
Juk aštuonio-
likmečiai dar 
mokosi vie-
nuoliktoje kla-
sėje“, – kalbėjo 
„va ls t ieč ių“ 

lyderis.
G. Kildišienė pasakojo, kaip 

rinkdama parašus dėl alkoholio 
reklamos draudimo bei prekybos 

alkoholiu apribojimo sugalvojo 
aplankyti Panevėžio moterų ka-
lėjimą. Politikė kalbėjo, jog ka-
lėjimo vadovai stebėjosi, jog ji 
apie alkoholio žalą nori kalbėtis 
su kalinėmis ir skeptiškai vertino 
jos bandymus susirinkti nuteistų-
jų parašus. Tačiau net 298 iš 300 
nuteistųjų pasirašė.  „Man gal tai 
nepadės, bet gal nors vieną vai-
ką išgelbės“, – nuteistųjų moterų 
emocijas perpasakojo politikė. 

Sveikatos apsaugos ministru
yra buvęs ir melioratorius

Vienas iš kertinių „valstie-
čių“  programos segmentų – mi-
nisterijoms turi vadovauti profe-
sionalai. R. Karbauskis priminė, 
kad pvz. Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai yra vadovavę įvairiausių 
sričių specialistai, net meliorato-
rius. „Žemės ūkio ministerijoje tu-
rime 370 valdininkų. Pabandykit 
atspėti, kiek iš jų yra žemės ūkio 
specialistai? Ogi septyni.... Dar 
vienas toks ministras, koks buvo 
dabar – neliktų nė vieno. Nes kam 
reikia galvai, kuri žalio supratimo 
neturi apie šią sritį, specialistų mi-
nisterijoje“, – ironizavo Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos ly-
deris. Jis džiaugėsi, kad su „vals-
tiečių“ sąrašu į Seimą pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje pateko tikrasis 
Lietuvos mokslų akademijos na-
rys, akademikas Eugenijus Jo-
vaiša. Taip pat sakė, kad į Seimą 
jau išrinktas profesorius Eurelijus 
Veryga greičiausiai bus paskirtas 
Sveikatos apsaugos ministru.  „Jis 
žemaitis. Ten dabar labiau reikia 
žemaičio nei lietuvio. Reikia už-
sispyrimo. Kieto užsispyrimo... 
Reikia stuburo ten“, – lietuvių ir 
žemaičių skirtumus atskleidė po-
litikas. 

Bus valstybinės vaistinės

R. Karbauskis piktinosi begė-
diškomis vaistų kainomis ir tikino, 

kad šią problemą išspręs.
„Kauno vyskupas Kęstutis Kė-

valas pasakojo, kad Lenkijoje 
„caritas“ kartu su bažnyčia įstei-
gė vaistinių tinklą. Mes neturi-
me tokio stipraus „carito“, todėl 
įsteigsime valstybines vaistines. Ir 
visose poliklinikose ir ligoninėse 
nebeprekiaus privačios vaistinės. 
Bus besipiktinančių, bet kitaip mes 
vaistų kainų nesumažinsime. Kai 
atėjo „Lidl“,  kiti prekybos cen-
trai nors truputį sumažino kainas, 
nes konkurencija padidėjo. Kaip 
vaistų rinkoje sumažinti kainas? 
Reikia arba tinklo, kuris neuždir-
binėtų pelno, arba dar kokių 6-7 
naujų tinklų, kurie ateitų prekiauti 
vaistais. Dabar paprasčiausiai nėra 
konkurencijos. Valstybinės vais-
tinės prekiaus dukart pigiau, kas 
pirks – visi pirks ten. Problema yra 
antkainiai. Idiotiški, kvaili antkai-
niai. Be gėdos, be sarmatos. Bet 
kuris žmogus, kuris nuvažiuoja į 
Lenkiją, vaistus perka kelis kartus 
pigiau. Tai nesąmonė!”, –  farma-
cijos tinklams būti negailestingu 
žadėjo R. Karbauskis.    

„Esu užtikrintas, 
kad Greta dirbs gerai“

G. Kildišienė kalbėjo, kad „vals-
tiečiai“ per ketverius metus pakeis 
Seimo rinkimų sistemą – parlamen-
te liks 101 narys, kurie bus renkami 
tik tiesiogiai ir „sąrašinių“ Seimo 
narių, kurie dažnai tampa amži-
naisiais parlamentarais, nebebus.  
R. Karbauskis džiaugėsi, kad 
Anykščių meras taip pat pranešė, 
kad ir jis balsuos už Gretą Kildi-
šienę todėl, kad jis nori turėti Sei-
mo narę, kuri dirbtų jums.  „Aš esu 
tikras, kad ji bus gera Seimo narė. 
Jei mes laimėsime daug vietų an-
trajame ture, mes formuosime Vy-
riausybę ir mes būsime Vyriausy-
bės ašis. Stovėdamas čia aš galiu 
prisiekti, kad mes padarysime vis-
ką, ką galime, jog situacija keistų-
si į gera“, - sakė R.Karbauskis. 

Meras balsuos už Gretą Kildišienę
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia yra tvirtai ap-

sisprendęs antrajame rinkimų ture Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatę Gretą Kildišienę.

 „Tikrai balsuosiu už ją. Tokį sprendimą priėmiau todėl, 
kad ji atstovauja politinę jėgą, kuri nėra buvusi valdančiojo-
je daugumoje. Antra – G. Kildišienė yra labai smalsus ir pa-
siruošęs asmuo. Jos temų ir žinių spektras yra platus. Matau, 
kad tai yra ryžtingas ir pasiruošęs Anykščiams padėti žmo-
gus. Su jokiomis interesų grupėmis jos nesieja asmeniniai 
ryšiai, tikiu, kad ji dirbs ne sau, o visam Anykščių kraštui. 
Su G. Kildišiene pabendravau gal valandą – savo žiniomis ir 
ryžtu ji mane tiesiog nustebino. Antrajame ture aš galiu rink-
tis iš dviejų kandidatų, pasirinkau tą asmenį, kuris, mano 
galva, bus geresnis Anykščių interesų gynėjas“, – kalbėjo 
Anykščių rajono meras K. Tubis.

Spalio 23 d. II-ajame Seimo rinkimų ture
balsuok už profesionalumą ir permainas

GRETA 
KILDIŠIENĖ
ANYKŠČIŲ-PANEVĖŽIO RINKIMŲ APYGARDA

...Valstybinės vaistinės pre-
kiaus dukart pigiau, kas pirks 
– visi pirks ten. Problema yra 
antkainiai. Idiotiški, kvaili 
antkainiai. Be gėdos, be sar-
matos. Bet kuris žmogus, kuris 
nuvažiuoja į Lenkiją, vaistus 
perka kelis kartus pigiau...
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 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.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Skirtingi mitybos principai

Pasak gydytojos, pirmiausiai reikė-
tų atskirti pačias sąvokas – vegetaras, 
veganas ir žaliavalgis. „Vegetaras 
– žmogus, nevalgantis tik „negyvie-
nos“ (mėsos, žuvies) arba kaip patys 
sako -  „lavonienos“. Vegetarai savo 
mityboje naudoja ne tik daržoves ir 
vaisius, bet ir kiaušinius, pieno pro-
duktus bei medų. Vakarų pasaulyje 
yra atskiros vegetarizmo pakraipos, 
kuomet žmogus atsisako kiaušinių, 
tačiau valgo pieną arba atvirkščiai.

Veganas – žmogus, atsisakantis bet 
kokių gyvulinės kilmės maisto pro-
duktų ir net aprangos, buities daiktų. 
Veganai atsisako tiek mėsos, žuvies, 
kiaušinių ir pieno produktų, tiek iš 
gyvūnų odos, kailių, natūralaus šilko 
ar vilnos pagamintų drabužių. Kai 
kurie veganai daro išlygą medui, nors 
pati veganizmo idėja draudžia ir me-
daus, bičių vaško, pikio naudojimą. 
Ši idėja remiasi teorija, kad gyvūnai 
turi jausmus ir patiria stresą ne tik 
prieš mirtį, bet ir kerpant vilną ar at-
skiriant veršiuką nuo karvės. Todėl 
veganas niekada nenešios močiutės 
megztų vilnonių kojinių (šypsosi). 
Vakarų pasaulyje veganai ne tik ty-
liai laikosi savo pažiūrų, bet ir rengia 
įvairius protestus, iššaukiančias ak-
cijas prieš mėsos ir kailių pramonę. 
Rytuose (Indija, Šri Lanka) veganiz-
mas yra daugiau religijos padiktuota 
mityba (taip, kaip senoliai laikydavo 
Advento ir Gavėnios pasninko), todėl 
šiems žmonėms visiškai nerūpi gyvū-
nų teisės.

Žaliavalgis – asmuo, nevalgantis 
bet kokio termiškai apdoroto maisto, 
todėl jų racioną daugiausiai sudaro 
daržovės, vaisiai ir grūdai (sėklos). 

Kai įsitikinimai neleidžia dėvėti 
močiutės megztų kojinių
„Išgirdusi šitą temą, prisipažinsiu, pagalvojau: „O ne...“ Kodėl? 

Nes tai siaubinga, neištirta ir daug diskusijų kelianti tema. Labai 
dažnai sulaukiu klausimų, ar vegetaru būti sveika? Dažniausiai 
šį klausimą užduoda mamos, tikėdamos, kad pasakysiu: „O taip, 
vegetaru būti kenkia“. Tačiau... Net ir būdama prisiekusi mėsėdė, 
negaliu prieštarauti subalansuotai vegetariškai mitybai“, – sako 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gy-
dytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė.

Žaliavalgystė, mano nuomone, yra 
tarsi grįžimas į akmens amžių, tik 
šiuolaikiniai žaliavalgiai nevalgo 
žalios mėsos ir žuvies“, – apie skir-
tingus mitybos principus propaguo-
jančius žmones kalba gydytoja A. 
Treščenko-Blauzdienė.

Apie ką nutyli vegetarai, 
veganai, žaliavalgiai? 

Medikė sako, kad dažnai iš savo 
pacientų sulaukia klausimo, ar ve-
getariška, veganiška, žaliavalgiška 
mityba yra sveika ar ne. Vieno teisin-
go atsakymo – taip arba ne, - pasak 
gydytojos, nėra. „Veganizmo idėja 
mūsuose dar nėra itin madinga, ta-
čiau populiarėja vegetarizmas ir ža-
liavalgystė. Pastaruoju metu mitybos 
specialistai sutaria, kad subalansuota, 
klimato zoną atitinkanti vegetariška 
mityba nekenkia sveikatai. Tuo tarpu 
veganiška mityba, deja, neužtikrina 
naudingų vitaminų ir polinesočiųjų 
riebalų rūgščių komplekto. Žaliaval-
giai dažniausiai praranda tuos pačius 
komponentus, kaip ir veganai. Pagrin-
diniai veganų ir žaliavalgių tykantys 
pavojai yra vitamino B12 ir kalcio 
trūkumas, ypač jeigu jų poreikis yra 
padidėjęs. Todėl tokios kraštutinės 
mitybos nerekomenduočiau sergan-
tiems lėtinėmis ligomis ir vaikams, 
juolab kad vaikas pats dar nesugeba 
pasirinkti, kas jam geriausia. 

Tenka dažnai girdėti, kai vegeta-
ras ar žaliavalgis giriasi, jog jis gerai 
jaučiasi, yra labai gyvybingas... Daž-
niausiai yra viešai nerodoma ar net 
pačiam vegetarui/žaliavalgiui nema-
toma kita mėnulio pusė. Dalis tokios 
kraštutinės mitybos šalininkų neven-
gia sintetinių vitaminų, ypač jeigu jų 

poreikis padidėjęs – ligos, padidėjęs 
fizinis ir psichologinis aktyvumas“, – 
teigia pašnekovė.

Vis dėlto, jeigu žmogus gerai jau-
čiasi atsisakęs mėsos, pieno ar kitų 
„neteisingų“ produktų, reiktų pripa-
žinti, kad jis pasirinko teisingai? Į 
tokį klausimą gydytoja A. Treščenko-
Blauzdienė turi ir atsakymą: „Didžio-
ji dalis sveikuolių nesupranta, kad jų 
geros savijautos paslaptis nėra vien 
mėsos atsisakymas, bet ir vitaminų 
rezervas, kurį savyje laiko iš tų dienų, 
kai mama vertė valgyti mėsą. Kol ve-
getaras/veganas/žaliavalgis apimtas 
entuziazmo perka ir gamina subalan-
suotą maistą, gera savijauta trunka 
gana ilgai. Vos tik nusibosta gamintis 
visaverčius patiekalu, savijauta pa-
mažu prastėja...

Tenka girdėti motyvus, jog tokios 
šalys kaip Indija ir Šri Lanka jau 
tūkstančius metų yra griežti veganai, 
tačiau yra ne tik sveiki, bet puikiai 
gyvena visus tuos tūkstančius metų. 
Taip yra todėl, kad pietų Azijos žmo-
nių genuose randama atmaina, lei-
džianti kompensuoti mėsos trūkumą. 
Tokį geną turi apie 70 procentų pietų 
Azijos gyventojų ir tik apie 17 pro-
centų europiečių. Taigi mes negalime 
lygiuotis į senas veganines tradicijas 
turinčias šalis ir remtis jų patirtimi“.

Bent jau nėštumo metu moterys 
turėtų maitintis visavertiškai

Kai suaugę žmonės renkasi, kokių 
maisto produktų atsisakyti, kokių daik-
tų nenaudoti, galima sakyti, kad tai jų 
pasirinkimas ir padėti tašką diskusijoje 
gerai tai ar negerai. Tačiau vegetariš-
kią/veganišką/žaliavalgišką mitybą 
propaguojantys tėvai tokius mitybos 
principus diegia ir savo vaikams...

„Pasaulyje galima rasti nemažai 
gydytojų ir mitybos specialistų, ku-
rie pasirenka tokias kraštutines mi-
tybos pakraipas. Tačiau jie visi lyg 
susitarę jums pasakys, kad svarbu 
subalansuotas, kokybiškai paruoštas 
maistas. Tai neretai yra ir brangu, ir 
atimta labai daug laiko. Laikytis ve-
getarinės mitybos galima tiems, kas 
neturi natūralaus mėsos poreikio, bet 
jokiu būdu ne dėl religinių ar morali-
nių įsitikinimų. Vis daugiau pasirodo 
straipsnių apie vaikus, nuo gimimo 
maitinamus veganiškai ar žaliaval-
giškai, užsienio literatūroje aprašomi 
ir atvejai, kuomet mama neturėdama 
savo pieno, kūdikį maitina speciali-
zuotais sojos mišinukais. Vaikui tokia 
mityba gali labiau pakenkti nei padė-
ti. Jeigu po lėkštę stumdo dešreles, na, 
sutikčiau, jam gal mėsos ir nesinori, 
tačiau diktuoti prievartinę mitybą ne-
derėtų. Tokią pat mitybinę (jautrią) 
nišą užima ir nėščios moterys. Neštu-
mo metu moteris tampa atsakinga ne 
tik už savo, bet ir už kūdikio sveikatą. 
Nėščiajai reikėtų kuo daugiau vita-

minų ir mineralų gauti natūraliai, nes 
sintetiniai vitaminai didina kūdikio 
alergijų riziką. Jeigu moteris ir yra 
vegetarė/veganė/žaliavalgė, vien dėl 
vaikelio patarčiau laikinai (bent tuos 
9 lemtingus mėnesius) pamiršti savo 
įsitikinus ir daugiau klausytis vidinio 
balso – valgyti visko, kas kvepia ir 
yra sveika, pavyzdžiui, mamos keptų 
kvepiančių kotletukų, bet ne dešre-
lių...“ – sako kalbinta gydytoja. 

Iškrovos dienos? Nebent būdas 
tilpti į vakarinę suknelę

Kai vieni nevalgo mėsos, kiti nege-
ria pieno, o dar treti rupšnoja žolę, yra 
ir tokių, kurie bent kartą per savaitę 
daro iškrovos dienas. Gal tai geres-
nė alternatyva anksčiau aprašytiems 
mitybos principams? „Iškrovos die-
nos pastaruoju metu yra itin madin-
gas reiškinys. Normalaus mokslinio 
paaiškinimo tokiems badavimams 
niekas negali pateikti, daugiau re-
miamasi natūraliosios medicinos 
principais, neretai jos turi ir religinį 
pagrindą. Neteko rasti nė vieno rimto 
medicininio argumento, kodėl tokia 
mityba yra sveika ar kokiu tikslu ji 
skatinama. Įvairiuose populiariuose 
žurnaluose dažnai iškrovos dienos 
susiejamos su svorio metimu. Neretai 
taip ir vadinama –„grikių dieta“, „pa-
sukų dieta“, „obuolių dieta“, „kopūs-
tų sriubos dieta...“

Šis principas yra paremtas tuo, kad 
per visą dieną valgoma mažo kalo-
ringumo produktai, kurie arba grei-
tai nusibosta (pvz. grikius liepiama 
valgyti virtus vandenyje, be priedų, 
užgerti galima vandeniu – po vienos 
dienos į grikius net pažiūrėjus daro-
si bloga), arba gana neblogai užkiša 
skrandį ir duoda mažą kalorijų kiekį 
(pasukos ir obuoliai). Nereikia gilių 
medicininių žinių, kad suprastum, 
jog tokia dieta labiau lavina valią, nei 
padeda numesti svorio. Bet kuris, kas 
mokėsi biologijos bent iki 10 - os kla-
sės, žino apie natūralias organizmo 
atsargas. Žmogaus organizmas (kaip 
ir kitų žinduolių) sukurtas taip, kad 
net ir bado atveju pirmas paras turėtų 
greitai pasiekiamos energijos. Mūsų 
kepenyse kaupiamas glikogenas, dar 
vadinamas gyvuliniu krakmolu. Net 
ir esant visiškam badui (geriamas tik 
vanduo), glikogeno užtenka 48 va-
landoms, t.y. dviem paroms. Iškrovos 
dienos nepadės sureguliuoti svorio, 
nebent po iškrovos dienos laikomasi 
labai griežtos dietos. Ilgalaikės (5 – 
10 dienų trunkančios) vieno produkto 
dietos padeda numesti svorio, tačiau 
mūsų organizmas patiria stresą ir grį-
žus į seną režimą vėl ima kaupti rie-
balus. Tokios trumpalaikės dietos nie-
kada neduos gero rezultato, geriausiu 
atveju padės vienam vakarui įtilpti į 
norimą suknelę...“ – apie iškrovos 
dienas paaiškina gydytoja. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja 
Aurika Treščenko-Blauzdienė apie mitybą sako, kad riekia įsi-
klausyti į save.

šiupinys

Pratybos. Ketvirtadienį Anykš-
čių rajono savivaldybėje vyko 
kompleksinės civilinės saugos 
pratybos, kurių metu savivaldybės 
bei savivaldybei pavaldžių įstaigų 
specialistai „treniravosi“, kaip 
reikėtų veikti, jei rajoną užkluptų 
dideli šalčiai.

Pirkiniai. Seimo rinkimai pa-
reikalavo nemažai rajono biudže-
to išlaidų. Balsavimo kabinoms 
įsigyti Anykščių rajono savival-
dybė išleido 196 Eur. Kabinos 
nupirktos iš UAB „Klion“. Inter-
nete skelbiama, kad ši bendrovė 
užsiima didmeninė prekyba aly-
vomis automobiliams, alyvomis 
žemės ūkio technikai, pramoninė-
mis alyvomis ir tepalais, taip pat 
teikia autoserviso paslaugas. Dar 
200 Eur išleisti rinkimų apylinkių 
informacinėms iškaboms įsigyti. 
Iškabos nupirktos iš Dalės Plučai-
tės. Rinkimams kiek daugiau nei 
už 2000 Eur savivaldybė taip pat 
įsigijo metalinių spintų - seifų  do-
kumentams.

Kontrolieriai. Anykščių rajono 
savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybos vyriausiąją specialistę 
Liną Vinciūnienę perkėlus į admi-
nistracijos centralizuoto vidaus 
audito skyrių, abejose kontrolės 
institucijose yra po du darbuo-
tojus.  L. Vinciūnienė  laikinai 
eina  centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėjo pareigas. Kon-
trolės ir audito tarnyboje yra trys 
etatai, vienas iš jų dabar laisvas. 
centralizuoto vidaus audito sky-
riuje tėra dvi pareigybės, abu eta-
tai yra užimti. Kontrolės ir audito 
tarnyba nėra pavaldi savivaldybės 
administracijos direktorei Venetai 
Veršulytei. Kontrolės ir audito tar-
nybos vadovą – savivaldybės kon-
trolierių – skiria ir atleidžia rajono 
Taryba.

Knyga. „Anykštos“ žurnalisto 
Vidmanto Šmigelsko knyga „Kur  
skraido liūdesio lėktuvai“ praėju-
sį penktadienį pristatyta Utenos 
A. ir. M. Miškinių bibliotekoje. 
Autorių kalbino jo kolega Linas 
Bitvinskas. Tą pačią dieną abu 
„Anykštos“ žurnalistai dalyvavo 
Utenos radijo laidoje.

Pratybos. Nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio šiaurės Lietuvos 
regionuose vyksta lauko taktinės 
pratybos „Tvirtas skydas 5.2“. 
Pratybose iš viso dalyvauja apie 
1200 karių iš Lietuvos, Belgijos, 
Danijos, Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Gruzijos ir Latvijos. Mokymai 
vyksta ir Anykščių rajono teritori-
joje, Andrioniškio bei Kurklių se-
niūnijose. Kariai įspėja gyventojus, 
kad pratybose naudojami garsiniai 
šaudmenys ir pirotechnika. Akty-
viausi pratybų veiksmai numatyti 
spalio 21-23 dienomis. 

Šiluma. Perspektyva gyvento-
jams už šildymą mokėti brangiau 
– vis realesnė. Nuo 2017 metų 
naikinama PVM lengvata centra-
lizuotai tiekiamai šilumos energi-
jai. Seimui antradienį lengvatos 
pratęsti nepavyko, nes posėdyje 
dalyvavo per mažai parlamentarų, 
balsavimui užsiregistravo tik 30 
Seimo narių.

Pradžia. Anykščių trečiojo am-
žiaus universitetas vėl pradeda 
naujus mokslo metus ir kviečia 
naujus klausytojus. Detalesnė in-
formacija tel. (8-650) 81208.
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Kadangi šis „Anykštos“ laikraš-
tis išeina penktadienį, internetinio 
personažo, pasivadinusio „Anykš-
čių trolis“, paskyroje socialiniame 
tinkle „Facebook“ neradome nieko 
geriau, kaip ši nuotrauka.

Pakeliui į šviesesnį rytojų Buvęs Tėvynės Sąjungos – Lie-
tuvos krikščionių demokratų parti-
jos kandidatas į rajono Tarybą, vi-
cemero Sigito Obelevičiaus sūnus 
Žygimantas Obelevičius sociali-
niame tinkle „Facebook“ paskelbė 
nuotrauką „Pakeliui į šviesesnį ry-
tojų“...

Sveiki sulaukę penktadienio…

Nu jo: „Tautvydas Kontrimavičius 23 metų tapo komunistų partijos na-
riu. Šito negalima užmiršti sprendžiant apie jo padorumą. Tai rodo, kad 
Kontrimavičius mokėjo prisitaikyti prie bet ko, kas numetė riebesnį kaulą. 
Jokio orumo.“

Juristė: „Kultūros taryba - visuomeninė, todėl gali įsileisti žurnalistus, 
gali ne, čia lygiai kaip koks diabetininkų klubas, moterų klubas ar bočių 
organizacija. Jeigu kultūros taryba būtų išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pi-
nigų, tada jau taip, posėdžiai negalėtų būti uždari.“

Pala pala  atsakymas Juristei:  „O tas diabetikų ir moterų klubas gali 
spręsti, kam atiteks premijos? Rekomenduoja tik? Tai kokią teisę turi jis, o 
ne kitas rankdarbių klubas rekomenduoti? Tai jau rodo, kad bobučių klubas 
nėra šiaip sau organizacija, o dar ir posėdžiauja savivaldybėje (nuo kada 
mezgėjų klubai turi tokią teisę?), o ir darbo metu, kai daugelis jo narių turi 
būti darbe (dažniausiai - biudžetiniame). Pomėgiai negali būti darbo metu. 
Įdomiai čia gaunasi. P.S. Gėda dėl tokių jurisčių, turbūt riomeris.”

Nosis :„Ką tie vilniečiai supranta! Anykščiai Europos kultūros (dabar 
Viešumo ir Skaidrumo) sostinė!”

Sveikintojas: „Labai gerai daro, kad neviešina. Durniai tik viešina. Visi 
pasimokė iš to. Su viešinimu elgtis reikia taip, kaip viešinimas elgiasi su 
tavimi. Vienodai. Liuks, Tautvydai. Varyk ir toliau taip. Tik Kultūros taryba 
pažiurėjus į sudėtį - ragas kultūrai. Runkeliai, akėčios ir vežėčios. Klumpės 
ir skrabalai.”

et:  „Žurnalistai suteikia galimybę kiekvienam iš mūsų žinoti, kaip prii-
ma sprendimus mūsų išrinkta valdžia, kurios priedermė - tarnauti žmonėms 
(Konstitucijos 5 straipsnis ).

na: klausimas - „o Viešojo administravimo įstatymas nepažeidžiamas? 
Gal galėtų teisininkai pakomentuoti tokius radikalius pareiškimus, paremtus 
asmeniniais principais.”

:): „Jau patys save apsidovanoja.”

balsai internete (anyksta.lt):

Šioje kadencijoje atvirų posė-
džių nedarau – tai yra mano prin-
cipas. Galima ant manęs dabar 
visus „šuniu-
kus“ karti, bet 
toks yra mano 
principas, ku-
rio laikausi no-
rėdamas, kad 
būtų susibūri-
mas darbingas, o ne paradinis“, 
- priežastis, kodėl iki tol atviri 
buvę Kultūros tarybos posėdžiai 
staiga tapo uždari,  „Anykštai“ 
prieš vykstantį posėdį  išdėstė  T. 
Kontrimavičius.

Muziejininkas, buvęs žurnalis-
tas T. Kontrimavičius tik paprašy-
tas atskleidė šio posėdžio darbo-
tvarkę, bet paaiškino, kad ateityje 
Kultūros tarybos posėdžių darbo-
tvarkės viešai nebus skelbiamos.

Apie priimtus sprendimus 
neinformuoja

Anot T. Kontrimavičiaus, apie 
rajono Kultūros tarybos priimtus 
sprendimus informaciją išplatins 
Anykščių rajono savivaldybė.

„Savivaldybė išplatina visą 
informaciją apie tuos sprendi-
mus, kurie yra priimami“, - sakė 
Kultūros tarybos pirmininkas T. 
Kontrimavičius. 

Tiesa, po to, kai darbą pradėjo 
naujos kadencijos savivaldybės 
Kultūros taryba, „Anykšta“ nė 
karto nėra iš savivaldybės gavusi 
pranešimo spaudai apie Kultū-
ros tarybos priimtus sprendimus.  
Bet kitą dieną po Kultūros tary-
bos posėdžio paskambinus savi-
valdybės specialistei ryšiams su 

Kultūros tarybos pirmininkas paslapties 
skraiste uždengė savus

visuomene Adelei Aglinskaitei 
paaiškėjo, kad savivaldybė in-
formacijos apie Kultūros tarybos 
priimtus sprendimus neteikia.

„ G a l i u 
pasakyti tik 
tiek, kad visais 
k l a u s i m a i s 
t u r ė t u m ė t e 
kreiptis į T. 
Kontrimavičių, 

nes jis, kaip Kultūros tarybos 
pirmininkas, gali atsakyti į tokius 
klausimus. Pati Kultūros tarybos 
posėdžiuose nedalyvauju ir į 
jūsų klausimus atsakyti negaliu“, 
- pasiteiravus, kam trečiadienį 
Kultūros taryba rekomendavo skirti 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premiją, atsakė A. Aglinskaitė.

Po Kultūros tarybos posėdžio 
niekam taip ir nepaviešinus in-
formacijos apie tai, kam siūlo-
ma įteikti Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premiją, „Anykštai“  ją 
pavyko sužinoti tik paskambi-
nus savivaldybės vyriausiajai 
specialistei kultūrai ir turizmui 
Audronei Pajarskienei, kuri yra 
Kultūros tarybos sekretorė. Kitų 
pretendentų į premiją A. Pajarskie-
nė atskleisti nesutiko, teigdama, 
kad to negalima daryti etikos su-
metimais. Atkreipiame dėmesį, 
kad Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureatai yra 
skelbiami iš anksto ir viešai.

Perspėja dėl neskaidrių 
sprendimų ir korupcijos

Reaguodamas į Anykščių rajo-
no savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininko Tautvydo Kontrima-
vičiaus žodžius, kad šią kadenci-

ją savivaldybės Kultūros tarybos 
posėdžiai bus uždari ir juose ne-
galės dalyvauti žurnalistai, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pirmi-
ninkas Dainius Radzevičius sako, 
kad atvirumas yra vertybė.

„Uždarumas 
gimdo korupci-
ją ir neskaidrius 
sprend imus“ , 
- „Anykštai“ 
sakė D. Radze-
vičius.

Anot Lietu-
vos žurnalistų 
sąjungos pir-
mininko D. Ra-
dzevičiaus, tai, 
kad Kultūros tarybos posėdžiai 
yra uždari, turėtų būti numatyta 
šios tarybos reglamente.

„Ne konkretus žmogus viena-
šališkai tai turėtų nuspręsti“, - 
komentavo D. Radzevičius.

Nuostatose uždari posėdžiai 
nenumatyti

Apie tai, kad savivaldybės 
Kultūros tarybos posėdžiai turėtų 
vykti už uždarų durų, pernai rug-
sėjį rajono Tarybos patvirtintuo-
se savivaldybės Kultūros tarybos 
nuostatuose neužsimenama nė 
puse žodžio. 

Kultūros taryba yra visuome-
ninė patariančioji institucija, kuri 
atlieka konsultanto funkcijas, pa-
deda spręsti Anykščių rajono kul-
tūros plėtros klausimus, formuoti 
savivaldybės kultūros politiką. 
Šios tarybos siūlymai rajono Ta-
rybai, merui, savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui ir savi-
valdybės biudžetinėms kultūros 
įstaigoms yra tik rekomendacinio 
pobūdžio. Kultūros taryba suda-
roma mero potvarkiu, o vėliau 
tvirtinama rajono Tarybos. 

Kultūros taryboje – 14 narių

Šią kadenciją savivaldybės 
Kultūros tarybos pirmininku pa-
skirtas A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio – Žukausko memorialinio 
muziejaus kuratorius, anksčiau 
žurnalistu dirbęs T. Kontrimavi-
čius, jo pavaduotoja – buvusi ra-
jono mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėja, UAB „Bugiris“ įstei-
gėja, Anykščių rajono kultūros 
strategijos rengėja Jurgita Bu-
gailiškienė. Savivaldybės Kul-
tūros tarybos sudėtyje iš viso 14 
asmenų. Tai - viešosios įstaigos 
„Prasmingas garsas” vadovas, 

muzikos mokytojas Stanislovas 
Aglinskas, firmos „Sinchroni-
zacija“ vadovas Aidas Deveikis, 
mero pavaduotojas Sigutis Obe-
levičius, mero patarėjas Kęstutis 
Indriūnas, Anykščių sutartinių 

giedotojų an-
samblio „Abe-
lėla“ vadovė, 
muziej ininkė 
Danutė Kar-
čemarskienė, 
Kauno vals-
tybinio  mu-
zikinio teatro 
solistas, prof. 
Tomas Ladiga, 
Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijos biblioteki-
ninkė, kino klubo vadovė Renata 
Miškinienė, asociacijos „Antano 
Vienuolio draugija“ pirminin-
kė, mokytoja Dangira Nefienė, 
Troškūnų bendruomenės pirmi-
ninkė, režisierė Jolanta Pupkie-
nė, Anykščių menininkų asoci-
acijos vadovas Žilvinas Pranas 
Smalskas, asociacijos „Anykš-
čių naujų vėjų bendruomenė“ 
narė, Kultūros centro darbuotoja 
Jorė Visockytė, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto lektorė, 
asociacijos „Anykščių šventės“ 

projektų vadovė dr. Jolanta Za-
bulytė.

Visi šios tarybos nariai, išsky-
rus porą žmonių, yra biudžetinin-
kai, o kai kurie iš jų aktyviai da-
lyvauja įsisavinant lėšas, kurias 
skirsto ir Kultūros taryba.

Viešumo ir skaidrumo 
vis mažiau...

Po praėjusį pavasarį įvykusių 
savivaldos rinkimų pasikeitus ra-
jono valdantiesiems, kurie prieš 
rinkimus ypač ryžtingai pasisakė 
už viešumo bei skaidrumo prin-
cipų įgyvendinimą savivaldoje, 
tai jau nebe pirmas kartas, kai ži-
niasklaidos atstovams sudaromos 
kliūtys visuomenę informuoti 
apie savivaldybėje vykstančius 
posėdžius. 

Praėjusių metų lapkričio pabai-
goje portalo anyksta.lt redakto-
riui Robertui Aleksiejūnui neleis-
ta dirbti iki tol taip pat viešoje 
buvusioje, kas savaitę savivaldy-
bės posėdžių salėje rengiamoje 
seniūnų sueigoje. Tuomet savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Saulius Rasa-
las aiškino, kad posėdžiaujantieji 
savivaldybėje „bijo spaudos“.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkei, gimnazijos 
kino klubo vadovei Renatai Miškinienei, kuri yra ir savivaldybės 
Kultūros tarybos narė, šiemet kolegos siūlo skirti Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premiją.

„Uždarumas gimdo ko-
rupciją ir neskaidrius 
sprendimus“, - „Anykštai“ 
sakė D. Radzevičius.

...Kultūros taryba yra vi-
suomeninė patariančioji 
institucija, kuri atlieka kon-
sultanto funkcijas, pade-
da spręsti Anykščių rajono 
kultūros plėtros klausimus, 
formuoti savivaldybės kul-
tūros politiką...
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įvairūs

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

Brangiai išsinuomotų arba pirktų že-
mes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvai-
raus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
Parduoda maistines bulves, erieną. 
Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobu-
su.

Tel. (8-686) 59473.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 70 
Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 Eur. 
Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Atlieka įvairius statybos darbus.
Tel. (8-671) 52797.

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590. 

Valo, mūrija, skardina kaminus. 
Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

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

Tel. (8-650) 63678.

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

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

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

Tel. (8-609) 68720.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

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

Veža krovinius iki 10 t mašina su 
kranu ir savivarčiu iki 6 t. Priima užsa-
kymus durpių briketams iš Šepetos. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Pjauna medieną mobiliu gateriu.
Tel. (8-616) 16194.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Parduoda sausas viengubo pjovimo 
lentas (colinės), gegnes 5x15x6 m.

Tel. (8-672) 38079.

siūlo darbą
Akcinei bendrovei “Rokiškio mašinų gamykla” reikalingi kvalifikuoti 

šaltkalviai - suvirintojai pusautomačiais. Atlyginimas sutartinis. Kelionės 
išlaidų kompensavimas.

Kreiptis: Respublikos 113, Rokiškis, 
tel.: (8-458) 5-18-31, (8-458) 3-35-60.

3 mėn. 6 mėn.  12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai  3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spau-
dos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo

„Aukštaitiškas formatas“
prenumeratos kainos 2017 metams

Prenumeratorių 
laukia prizai !

Pagrindinis 
prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 
170. Kiti prizai - „Fiskars“ 

firmos gaminiai.

Prizų fondas pildosi!

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, 
pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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Vyr. redaktorė

parduoda

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, 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.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus.

Tel. (8-648) 67177.

Gyvuliai

Brangiai - veršelius iki 2 mėn. au-
ginti.

Tel. (8-698) 88905.

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.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Perka malkas, išsikerta patys 
sausuolius, virtuolius, išvalo mišką. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-659) 51391, (8-650) 71601.

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

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

Senų motociklų, motorinių dviračių 
dalis, dokumentus, knygas, raktus.

Tel. (8-684) 79505.

Perka, padeda sėkmingai parduoti 
rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

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

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Netoli Debeikių, Antupių kaime, - 
1,8 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
su tvenkiniu bei Šventosios upės pa-
krante.

Tel. (8-655) 58988.

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

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-676) 32443.

1 kambario butą Anykščių mies-
to centre J.Biliūno g. 10 (30 kv.m, 5 
aukštas, yra rūsys, be balkono, reika-
lingas remontas). Kaina 7200 Eur. 

Tel. (8-652) 57777 .

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

Tel. (8-670) 05259.

Kuras

Malkas (beržas, alksnis, uosis, pu-
šis, drebulė) kaladėlėmis, rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

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

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

Nebrangiai - juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-604) 55887.

Karves.
Tel. (8-627) 72709.

Kita

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

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

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.

14, 15, 16 naujai restauruotas 
padangas + montavimas, balansa-
vimas. Kaina 25 Eur. Garantija me-
tams.

Tel. (8-662) 52336.

Traktorių MTZ-82 su krautuvu, trak-
torių FORTSCHRITT-303, UAZ 469, 
kombainą CLASS EUROPA. 

Tel. (8-601) 44616.

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

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 23 d. 
(sekmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėliosiomis vištai-
tėmis ir gerai dedančiomis kiaušinius 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turės 
gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiau-
šiniais. Tel. (8-608) 69189. Svirnuose 
7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 
7.35, Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose 
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.
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mėnulis
spalio 21-24 delčia.

Uršulė, Raitvilas, Gilanda, 
Hiliaras, Vilma.

šiandien

spalio 22 d.

spalio 23 d.

spalio 24 d.

Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, 
Severas.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.

Antanas, Daugailas, Švitrigai-
lė, Rapolas, Gilbertas.

anekdotas

oras

+6

+2

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Rudeninė Amiliutės depresija. 
Vaistai

Pramonės g. 3, Panevėžyje 
8 630 06060

ANTIFRIZAS 
(5kg, -35 o C). Kaina: TIK 4,19 €
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ 
PLOVIKLIS 
(5kg, -25 o C). Kaina: TIK 2,29 €

Iki š.m. Gruodžio 31 d.

Instruktorius mokinei:
– Panele, kodėl pervažoje neno-

rėjote praleisti traukinio? Jei nebū-
čiau nuspaudęs stabdžių…

– O kodėl aš jam turėjau užleisti 
kelią? Juk jis artėjo iš kairės!

***

Jauna mama pasakoja savo drau-
gei:

– Vakar mes mokėme savo sūne-
lį vaikščioti.

– O kam? – stebisi draugė. – 
Negi jūs neturite mašinos?

Kai pradėjo lapai kristi -
Stačiai nebėra kur lįsti...
Ar naktis tau, ar diena
Aš viena, viena, viena...

Ar ji guli, ar ji tupi –
Jaučia kiekam ji nerūpi.
Ar gera jos sveikata,
Nieks neklausia niekada. 

Kas gi jai daugiau belieka -
Nesijaudina dėl nieko:
„Ir į niekur iš namų
Aš į sapną išeinu.

Jeigu sergate, jei gripas
Jeigu jaučiatės kaip grybas,
Jei depresija ar votis – 
Eikite anksčiau miegoti“....   

Dvidešimties prancūzų ir ispa-
nų su trisdešimt penkiais šunimis 
tikslas – „field trial“ varžybos 
„Baltijos slanka 2016“. Šiose 
varžybose šunys, kuriems po ka-
klu pririštas varpelis, turi suras-
ti miškuose besiglaudžiančius 
paukščius. 

„Prancūzai šunis atsivežė ne 
tam, kad išmokytų, o tam, kad 
tarptautinės kategorijos teisė-
jai įvertintų, kaip šuo dirba“, 
- „Anykštai“ sakė Lietuvos 

Miškuose – elitinių šunų varžybos
Praėjusią savaitę Anykščių rajone viešėjo grupė medžiotojų su 

šunimis iš Prancūzijos ir Ispanijos. Tiesa, šie medžiotojai per tris 
tūkstančius kilometrų su specialiai šunims gabenti pritaikytais 
autobusiukais važiavo ne tam, kad medžiotų.

medžiotojų ir žvejų draugijos 
Anykščių skyriaus valdybos pir-
mininkas, medžioklės žinovas 
Rimantas Pečkus. „Prieš dvejus 
metus buvo atlikta žvalgyba, at-
važiavo į mūsų rajoną ispanas, 
ir mes drauge per dieną radome 
aštuonias slankas. Per Euro-
pą nuėjo gandas, kad miškuose 
prie Troškūnų yra daug slankų. 
Tai savo bendraminčiams visoje 
Europoje paskelbė žvalgybą at-
likęs ispanas. Šiemet ispanai ir 

prancūzai patys per respublikinę 
medžiotojų draugiją mus susira-
do“, - priešistorę, kaip į Anykš-
čių rajoną atkeliavo „field trial“, 
„Anykštai“ pasakojo R. Pečkus.

„Atsivežti šunų elgesio vertin-
tojai vaikšto po mišką ir žiūri, 
kaip šunys „dirba“, vertina jų el-
gesį. Pavyzdžiui, varžybų dieną, 
kadangi buvo daug dalyvių, jie 
pasiskirstė į dvi grupes, kiekvie-
noje jų išrinko tos dienos čempi-
oną, o vakare suvedė du čempio-
nus ir išrinko dienos čempioną“, 
- komentavo medžioklės žinovas. 
Varžyboms teisėjavo keturi teisė-
jai – du prancūzai, du lietuviai.

„Slankos dabar migruoja į pie-
tus ir pas mus ilsisi. Esmė – su-
rasti tuos paukščius, teisėjai stebi, 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdy-
bos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus (kairėje) 
kalbėjo, jog jei bus galimybės, tokias varžybas draugija organi-
zuos ir ateityje. Į varžybas iš Vilniaus atvyko Medžiotojų ir žvejų 
draugijos šunininkas Vytautas Tamošiūnas (dešinėje).

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kaip šuo suranda, kaip elgiasi, 
kaip parodo medžiotojui, kad su-
rado slanką. Jei miške šuo pabai-
do kitą žvėrį, paukštį, net jei tik 
juo susidomi – jis iš karto diskva-
lifikuojamas. Šunys – paukštiniai. 
Varžybose dalyvavo daugiausia 
seteriai ir pointeriai“, - apie kelias 
dienas trukusias varžybas, kurios 
vyko netoli Troškūnų ir Traupio, 
kalbėjo R. Pečkus. Beje, jis at-
kreipė dėmesį, jog kiekviena ne 
tik varžybų, bet net treniruočių 
diena vyko vis kituose plotuose - 
tokios šių varžybų taisyklės.

Kaip rašoma „Wikipedijoje“, 
„field trial“ – medžioklinių šunų 
lauko varžybos. Jos atsirado XIX 
amžiuje Didžiojoje Britanijoje, 
pirmosios surengtos 1865 metais. 
Greitai po to „field trial“ išpli-
to ir po kitas šalis. Paprastai jos 
organizuojamos kinologų arba 
medžioklės su šunimis mėgėjų 
klubų. Teigiama, kad pagrindinė 
tokių varžybų atsiradimo priežas-
tis – XIX amžiuje susiformavusi 
tendencija pagrindinį dėmesį 
skirti šuns išvaizdai, bet ne me-
džioklinėms savybes. Todėl šios 
varžybos visų pirma skirtos ne 
medžiotojams, o šunų veisėjams.

 Beje, kaip „Anykštai“ sakė R. 
Pečkus, visi dalyviai užsieniečiai 
buvo medžiotojai, bet paklausti, 
ar su varžybose dalyvavusiais 
šunimis medžioja, sulaukė atsa-
kymo, kad ne su visais, o jei me-
džioja, tai labai mažai.

-ANYKŠTA  


