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Kvietimą bendradarbiauti su kinais 
ūkininkai sutiko skeptiškai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Antradienį, rugpjūčio 28 
dieną, į Anykščių rajono sa-
vivaldybę susikvietęs rajono 
ūkininkus, Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis ir Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro laikinoji direktorė 
Kristina Beinorytė juos kvietė 
bendradarbiauti su Kinija. Su 
Pengžou miestu liepą kartu su 
K.Beinoryte nuvykęs į Kiniją, 
K.Tubis pasirašė ketinimų ben-
dradarbiauti protokolą.

K.Tubis pasakojo, kad kinus 
ypač domina žemės ūkis, kalbė-
jo, kad kinai dairosi konkrečios 
produkcijos, tačiau, kokios – 
įvardinti jis atsisakė. Pokalbiai 
vyko aptakiai, o bendradarbia-
vimo galimybes su kinais ūki-
ninkai vertino skeptiškai.Iš Kinijos Pengžou miesto kartu su Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinąja direkto-

re Kristina Beinoryte sugrįžęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis atsisakė įvardinti, kokia žemės 
ūkio produkcija domina kinus.        Fotomontažas

Medinės pilies rezervinis kelias 
driekiasi per sodininkų bendriją Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Sodų bendrijoje „Voruta“ ra-
jono valdžia ruošiasi tiesti rezer-
vinį kelią specialiajai technikai 
privažiuoti prie planuojamos ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statyti 
medinės pilies. Tokie valdžios už-
mojai jau sukėlė sodų bendrijos 
gyventojų pasipiktinimą. 

 Meras Kęstutis Tubis teigia, 
kad su gyventojais susitikta ir per 
sodų bendriją einantys keliai ma-
tuoti tik dėl to, kad juos Vyriau-
sybė pavedė perimti savivaldybės 
žinion. Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas sakė, kad 
rezervinis kelias sodų bendrijoje 
„Voruta“  – dalis medinės pilies 
statybų pro-
jekto.

Sodininkų bendrijos „Voruta“ pirmininkė Jolanta Pleškienė leido suprasti, kad rezervinio kelio 
tiesimui, kuris, manomai, ves į planuojamą statyti medinę pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio, jau 
pritarė sodininkų bendrijos valdyba.

BŪSIMIEMS DAILININ-
KAMS. Gal nori nupiešti savo ar 
draugo portretą? Arba sužinoti kiek 
spalvų gali pamatyti žmogaus akis? 
Ar kaip pasipuošia Dovydas per 
šventes? Ateik į Anykščių kūrybos ir 
dailės mokyklą, tavęs laukia moky-
tojai, pasiruošę vesti į meno pasau-
lį. Išsamesnė informacija  - www.
AKDM.lt

Vestuvės. Penktadienį, rugpjūčio 
31 d. aukso žiedus sumainė 27 –erių 
metų Anykščių rajono tarybos narė, 
konservatorė, bistro baro „Pirmas 
daigas“ vadovė Gabrielė Griauzdaitė 
ir 34 –erių ūkininkas Povilas Patum-
sis. Beje, jaunikis yra kilęs iš  politiko 
šeimos. Jo tėvas Valentinas Patum-
sis yra buvęs Anykščių rajono mero 
Sauliaus Nefo pavaduotoju, o vėliau 
dirbo Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus Viliaus 
Juodelio pavaduotoju. Plačiau apie 
šventę - kitame „Anykštos” numeryje.

Direktorius. Trečiadienį Vilniuje 
vyko VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ direktoriaus konkursas. 
Konkursui registravosi 4 preten-
dentai, atvyko - 3. VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkai 
- Susisiekimo ministerija ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. Konkurso 
komisijos nariu buvo ir Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka. Jis 
„Anykštai“ sakė, kad konkurso nuga-
lėtojas yra išrinktas, tačiau kol vyks 
pretendento patikrinimas - būsimojo 
direktoriaus pavardės A.Gališanka 
neatskleidė. Redakcijos šaltinių teigi-
mu, „siauruko“ vadovu bus buvusio 
FNTT vadovo Kęstučio Jucevičiaus 
brolis Mindaugas Jucevičius.

Draudimas. Šiandien, rugsėjo 
1-ąją - parduotuvės neprekiaus alko-
holiu. Tuo tarpu mokslo metų pra-
džios šventė, kuriai šis draudimas 
pritaikytas, šiemet vyks rugsėjo 3-ąją, 
pirmadienį. Rugsėjo 3-ąją parduotu-
vės alkoholiu prekiaus įprasta tvarka.      

Akcija. Rugsėjo 1 d. prasideda 
tradicinė aplinkosauginė akcija „La-
šiša“. Jos tikslas – užtikrinti lašišų ir 
šlakių migracijos kelių ir neršto ap-
saugą. Akcija vyks iki lapkričio 20 d. 
Akcijos žemėlapyje – ir Šventosios 
upė, jos intakai bei šalia esantys pri-
važiavimai ir keliai.

Anykščiuose bus 
galima įsikrauti 
elektromobilius

Troškūnų romai 
su lietuviais 
sutaria 
ir kapinėse
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. Rugpjūčio 28 die-

ną apie 20.05 val. Debeikių se-
niūnijos Aknystų kaime, Dva-
ro g., kambaryje, neblaivus 
(nustatytas 1,98 prom. girtu-
mas) vyras (g. 1982 m.) vieną 
kartą kumščiu sudavė savo ne-
blaiviai (nustatytas 1,98 prom. 
girtumas) sutuoktinei (g. 1994 
m.) į šoną. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Rugpjūčio 29 
dieną gautas moters (g. 1958 
m.), gyvenančios  Troškūnuo-
se pareiškimas, kad maždaug 
prieš pusantros savaitės, na-
muose, sugyventinis (g. 1974 
m.) iš  Vašuokėnų kaimo be 
jokios priežasties smurtavo 
prieš ją, taip sukeldamas fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis (neblai-
vus, nustatytas 3,37 prom. gir-
tumas) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Automobilis. Rugpjūčio 29 
dieną gautas vyro (g. 1969 m.), 
gyvenančio Debeikių seniū-
nijos  Čekonių kaime,Variaus 
g., pareiškimas, kad apie 12.00 

val. grįžęs į namus pastebėjo, 
jog apgadintas jam priklau-
santis automobilis VOLVO 
V60. Minėto automobilio visa 
kairė pusė įrėžta aštriu daiktu. 
Padaryta žala 900 Eur. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Kelionė. Rugpjūčio 30 die-
ną gautas moters (g. 1980 m.) 
pareiškimas, kad apie 8.30 val. 
Anykščių seniūnijos Keblonių 
kaime važiuojant automobiliu 
PEUGEOT 307 kartu su buvu-
siu vyru, kilus žodiniam konf-
liktui, pastarasis trenkė viena 
kartą plaštaka jai į veidą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Puodas. Trečiadienį  į Anykš-
čių  Ramybės mikrorajoną prieš 
vidurdienį lėkė dvi gaisrininkų 
autocisternos ir gaisrininkų au-
tomobilis - kopėčios bei grei-
tosios pagalbos automobilis. 
Viename iš daugiabučio butų 
suveikė priešgaisrinė signaliza-
cija, šeimininkai durų neatidarė 
ir kaimynai iškvietė specialią-
sias tarnybas. Atvykus ugniage-
siams, grįžo ir buto šeimininkė, 
kuri pati atrakino duris. Paaiš-
kėjo, kad pridegė ant elektrinės 
viryklės be priežiūros paliktas 
puodas. 

Traukiasi. Iš SEB banko prezi-
dento patarėjo pareigų besitraukiantis 
ekonomistas Gitanas Nausėda žada 
artimiausiu metu paskelbti, ar daly-
vaus prezidento rinkimuose. „Galiu 
pasakyti, kad planuoju artimiau-
siu metu paskelbti, ar dalyvausiu 
prezidento rinkimuose“, – sakė G. 
Nausėda.G. Nausėda kol kas pirmau-
ja visuomenės nuomonių apklausose 
tarp potencialių kandidatų į preziden-
to rinkimus.

Moksleiviai. Naujus mokslo me-
tus rugsėjį pradės apie 323,6 tūkst. 
mokinių, tai yra 3 tūkst. mažiau nei 
praėjusiais metais. Švietimo ir moks-
lo ministerijos duomenimis, praėju-
siais mokslo metais mokinių skaičius 
siekė apie 327 tūkstančius. Švietimo 
ir mokslo ministrė Jurgita Petraus-
kienė sakė, kad abiturientų skaičius, 
palyginti su pernai, mažėja apie 7,5 
procento (išankstiniais duomeni-
mis, mažėja nuo 25,5 tūkst. iki 23,6 
tūkst.). Pirmokų skaičius irgi mažėja, 
bet ne taip smarkiai (nuo 30,1 tūkst. 
iki 29,5 tūkst.). „Mažiausiai kinta 
mūsų pirmokėlių skaičius, ateinančių 
į pirmąsias klases, jeigu lyginame su 
aukštesnių klasių mokiniais, tai rodo, 
kad demografinė kreivė šiame etape 
stabilizavosi“, – teigė ministrė.

Matuokliai. Nuo pirmadienio Lie-
tuvoje ims veikti vidutinio greičio 
matuokliai. Kaip sakė Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos laikinasis va-
dovas Vitalijus Andrejevas, 25 vidu-
tinio greičio matuoklių sistemos, iki 
šiol tik fiksavusios pažeidimus, nuo 
pirmadienio duomenis apie juos per-
duos Administracinių nusižengimų 
registrui. „Pačios sistemos jau buvo 
fiziškai įrengtos, tik buvo iškilęs gin-
čas dėl jų pirminės metrologinės pati-
kros. Vėliau, kaip jau skelbta, paskel-
bėme naują konkursą, dalyvavo kitos 
kompanijos, Vilniaus metrologijos 
centras laimėjo konkursą ir per sutar-
tyje numatytą mėnesį atliko pirminę 
metrologinę patikrą“, – paaiškino V. 
Andrejevas. Visoje Lietuvoje išdės-
tytos 25 sektorinio greičio matuoklių 
sistemos matuos vidutinį transporto 
priemonių greitį tam tikrose kelių at-
karpose, o eismo pažeidėjai sulauks 
baudų.

Algos. Nuo rugsėjo įsigaliojant 
etatiniam mokytojų apmokėjimui, 
labiausiai algos kils Vilniaus, Kazlų 
rūdos, Prienų rajonų savivaldybių pe-
dagogams, teigia Švietimo ir mokslo 
ministerija (ŠMM). Pažymima, kad 
šiemet mokytojų atlyginimų fondas 
pasipildys 17,4 mln. eurų,o iki 2020-
ųjų iš viso 95 mln. eurų. ŠMM tvirti-
na, jog tai leis palaipsniui mokytojų 
atlyginimus vidutiniškai padidinti 
penktadaliu – po maždaug 10 proc. 
šiemet ir kitąmet.

Šios lėšos mokyklas pasieks spalio 
mėnesį.  „Skaičiuojant lėšas pagal 
2017-2018 mokslo metų mokinių 
skaičių, lėšos mokytojų atlyginimų 
fondui nuo rugsėjo labiausiai didės 
rajonų savivaldybėse. Preliminariais 
duomenimis, trečdaliu didesnis augi-
mas prognozuojamas Vilniaus, Kazlų 
Rūdos, Prienų rajonų savivaldybėse“, 
– teigiama ŠMM pranešime.

Laikas. Europos Komisija reko-
menduos Europos Sąjungos šalims 
narėms panaikinti laikrodžių sukinėji-
mą dukart per metus, sakė EK pirmi-
ninkas Jeanas-Claude’as Juncke-
ris. „Atlikome apklausą, milijonai 
atsakė, kad mano, jog ateityje va-
saros laikas turėtų galioti ištisus 
metus; tai ir nutiks“, – sakė EK 
pirmininkas. 

Miesto centre bus įrengtas 
informacinis terminalas
Anykščių rajono savivaldybė už 9 456 Eur įsigijo lauko infor-

macinį terminalą. Šis įrenginys bus pastatytas Anykščiuose, An-
tano Baranausko aikštėje.

Lauko informacinį įrenginį iki 
rugsėjo 30 dienos pristatys ir su-
montuos Anykščių rajono savival-
dybės adminsitracijos paskelbtą 
viešąjį pirkimą laimėjusi UAB 
„Infokioskas“.

Lauko informacinis terminalas 
bus su liečiamu ekranu. Jame nu-
matyta skelbti turistams aktualią 
informaciją.

UAB „Infokioskas” terminalai 

turi apsaugą nuo vandalizmo, o 
lauko modeliai apsaugoti ir nuo 
nepalankių oro sąlygų (lietaus, 
sniego).

Lauko informaciniu terminalu 
galima naudotis bet kuriuo paros 
metu, taigi turistai be informaci-
jos neliks ir po Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro darbo 
valandų.

-AnYkŠTA

Iš Anykščių rajono biudžeto to-
kios stotelės įrengimui skirti 4 956 
Eur. Stotelę įrengs UAB „Solet 
Technics“.

Anykščiuose bus įrengta „City 
Charge V2“ elektrinių transporto 
priemonių įkrovimo stotelė. Jos 
gamintojai UAB „Elinta Charge“ 
šią vasarą Vokietijoje buvo įteiktas 

Anykščiuose bus galima įsikrauti elektromobilius
Rajono gyventojai ir svečiai 

jau šį rudenį Anykščiuose galės 
be problemų pasikrauti savo 
elektrines transporto priemo-
nes. Paupio gatvėje bus pasta-
tyta elektrinių transporto prie-
monių įkrovimo stotelė.

produkto dizaino apdovanojimas. 
Stotelėje yra integruota išma-

ni energijos apskaita, indikacinės 
LED juostos bei ekranas, energijos 
balansavimo sistema, leidžianti 
optimaliausiai išnaudoti stotelei 
tiekiamą elektros galią. Joje taip 
pat įdiegta RFID technologija, su-
teikianti galimybę kortelės pagal-

ba identifikuoti vartotoją, stebėti 
stotelės naudojimo informaciją ir 
apskaityti suteiktas įkrovimo pas-
laugas. 

Komunikacijos sistemos leidžia 
stebėti ir valdyti stotelę nuotoliniu 
būdu.

-AnYkŠTA

Imtynių treneris, troškūnietis 
Arvydas Krikščiūnas yra savotiš-
kas romų ekspertas - jo treniruotes 
metai iš metų lanko ir romai. Pas jį 
lavinosi ir S.Jablonsko sesers sūnūs 
Janavičiai, kurie skynė medalius 
Lietuvos pirmenybėse, buvo kvie-
čiami ir į šalies rinktinę. „Silvestrą 
vadinome Silva. Jis skatino savo 
tautiečius mokytis, lankyti treniruo-
tes. Kiek suprantu Silva buvo auto-
ritetas ne tik tarp Troškūnų romų, 
bet ir gerokai platesniu mastu“ - 
kalbėjo A.Krikščiūnas.     

Apie velionį S.Jablonską ir aps-
kritai apie Troškūnų romus šiltai 
kalbėjo ir režisierė Jolanta Pupkie-

Troškūnų romai su lietuviais sutaria 
ir kapinėse

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę Troškūnuose vyko didžiulės laidotuvės. Didžiojoje 
Britanijoje miręs ypač gerbiamas romas Silvestras Jablonskas į 
Troškūnų kapines vežtas karieta, jį į paskutinę kelionę palydėjo 
keli šimtai tautiečių ir nemažai lietuvių.

nė. „Labai puiki Jablonskų šeima. 
Silva ketino dar porą metų pagy-
venti Anglijoje ir grįžti į Troškū-
nus, kuriuose praleido didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Mes, troškūniečiai, 
į romus žiūrime kaip į saviškius, 
mano vaikai kartu su romų vaikais 
užaugo“ - kalbėjo J.Pupkienė.

63-ejų S.Jablonskas mirė staiga. 
Kalbama, kad jį ištiko infarktas. 
Teigiama, kad jis buvęs išsilavinęs, 
baigęs vidurinę mokyklą. Tarybi-
niais metais jis dirbo taksistu, o tai 
laikyta ypač geru darbu. Anglijoje 
jis dirbo picų išvežiotoju.  

Romai yra katalikai, jie laidojami 
„su“ bažnyčia, tačiau apeigos vyks-

ta visai kitaip nei lietuvių katalikų. 
Romai nesėdi prie velionio karsto, 
o jį pagerbia užstalėje. S.Jablonskas 
buvo pašarvotas net tris paras - lauk-
ta, kol iš plataus pasaulio susirinks 
su juo atsisveikinti norintys bičiu-
liai ir giminės. Pasak J.Pupkienės, 
kiekvieną vakarą pagerbti velionio 
rinkosi bent po du šimtus žmonių.

J.Pupkienė kalbėjo, kad romai 
yra perėmę ir kai kurias pravoslavų 
tradicijas - prieš karstą leidžiant į 
duobę jis atidengiamas, per laidotu-
ves geriama degtinė. 

Beje, J.Pupkienė prisiminė, kad 
velionio brolis, taip pat jau miręs 
Aleksas Jablonskas yra tapęs „Dai-
nų dainelės“ konkurso laureatu.

Troškūnuose gyvena 40-50 romų. 
Daug Troškūnų romų emigruoja 
į užsienį, daug iš jo ir grįžta. Jie 
Troškūnuose turi nemažai nekilno-
jamojo turto. Kalbama, jog ir tas 

pats S.Jablonskas besiruošdamas 
grįžimui į Troškūnus, čia įsigijo so-
dybą.

Troškūnų seniūnas Antanas Jan-
kauskas „Anykštos“ paklaustas 
apie vietinius romus sakė: „Žmo-
nės, kaip žmonės. Gal kitiems ro-
mai ir kelia įtarimų, bet mes, troš-
kūniečiai, su jais drauge gyvename 
daugybę metų. Normalūs žmonės 
- normaliai gyvena“. 

Romai neturi atskirų kapinių, jie 
laidojami Troškūnų miestelio ka-
pinėse. Pavardės ir vardai jų tokie 
pat kaip lietuvių, romų kapus nuo 
lietuvių gali atskirti nebent pagal 
pravoslaviškas tradicijas įrengtus 
suolelius ar prie kapų paliktus sti-
kliukus.

Ši tauta turi išskirtinį požiū-
rį į vyresnius žmones, vyresnis 
žmogus jau vien dėl amžiaus yra 
autoritetas. 

Televizijos laidą parengti Anykščių 
rajono savivaldybė patikėjo sostinėje 
registruotai UAB „Istorija“. Internete 

Milijoninę auditoriją tikisi pasiekti per nišinius 
TV kanalus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Apie Anykščių rajono savivaldybėje vykstančius pokyčius bus 
parengta 42 minučių televizijos laida „Atskaitos taškas“. Jos su-
kūrimui ir transliavimui iš rajono biudžeto skirti 6 050 Eur. 

Šios laidos Anykščių rajono gyventojai gali ir nepamatyti – ji 
bus rodoma tik daliai televizijos žiūrovų matomais ir didele žiū-
rovų auditorija negalinčiais pasigirti televizijos kanalais.

nurodoma, kad ši bendrovė užsiima 
verslo įmonių konsultavimu, kultūri-
niu švietimu bei reklamos paslaugų 

organizavimu.
Anykščių rajono savivaldybė pa-

geidauja, kad parengta laida šių metų 
lapkričio – gruodžio ir kitų metų va-
sario – kovo mėnesiais regioniniais 
INIT TV ir TV7 kanalais būtų karto-
jama tris kartus per savaitę.

Minėtus televizijos kanalus gali 
matyti tik TELIA interaktyviosios 
televizijos žiūrovai. Anykščių rajono 
savivaldybė tikisi, kad vakaro metu 

(18- 20 val.) rodoma televizijos laida 
pasieks ne mažesnę kaip 1 mln. žiūro-
vų auditoriją. Kitos šalies savivaldy-
bės už rajono biudžeto pinigus televi-
zijos eteryje labiau linkę pareklamuoti 
didesnius savo krašto renginius. 

Anksčiau rajono vadovai yra sakę, 
kad, pavyzdžiui, „Bėk, bėk, žirgeli!” 
ar Anykščių miesto šventės reklamai 
televizijos eteryje savivaldybė netu-
rinti pinigų.
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Žmogus tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į 
kelią,
Kuriuo negrįžta niekas 
atgalios...

Mirus Rimantui Paliuliui, 
nuoširdžią užuojautą 
skiriame žmonai, vaikams ir 
artimiesiems.

Janina ir Vytautas Žemaičiai 
iš Kuniškių kaimo, Ričardas 
ir Vismantas iš JAV

Nuoširdžiai užjaučiame 
medžiotojų klubo “Dagia” 
vadovą Joną PALIULĮ dėl 
brolio mirties.

Anykščių MŽD valdyba

užjaučia

Saulius RASALAS, politikas, 
finansų konsultantas: 

- Man nekelia jokių problemų. 
Namuose turiu sekciją, kurioje daug 
alkoholio. Kai užsinoriu alkoholio, 
man nereikia eiti į parduotuvę - už-
tenka iki sekcijos“.

Nėrijus BLAŽYS, buvęs polici-
ninkas, dabar ūkininkas ir dėsty-
tojas: 

- Man nekyla nepatogumų. Drau-
dime rugsėjo 1-ąją prekiauti alko-
holiu įžvelgiu tik privalumus - ši 
šventė niekaip negali sietis su alko-
holiu. Kita vertus, visi jau priprato-
me, kad rusėjo 1-ąją parduotuvės 
alkoholiu neprekiauja. Pagaliau, jei 
žmogus mėgsta alų -  jo turi šaldy-
tuve. Pagaliau, juk rugsėjo 1-ąją ga-
lima alaus užeiti į barą.

Egidijus MATIUKAS, UAB 
„Anykščių šiluma“ juristas: 

- Neaktualu... Jei man reikės 
alkoholio - pasirūpinsiu iš anksto. 
Bet draudimas prekiauti alkoholiu 
rugsėjo 1-ąją ir problemų nespren-
džia: kuo daugiau draudimų - tuo 
daugiau pažeidimų. Mokiniai šiaip 
ar taip legaliai negali įsigyti alko-
holio, o jeigu jie jau ruošiasi rugsė-
jo 1-ąją „rimtai“ pašvęsti, tai alko-
holį susiorganizuoja iš vakaro.    

Kalbino 
Vidmantas ŠMiGelskAs

Ar kelia 
nepatogumų 
draudimas 
rugsėjo 1-ąją 
prekiauti 
alkoholiu?

Mažiau kalbų - daugiau darbų!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie rezervinį kelią į 
būsimą medinę pilį per kolektyvi-
nius sodus: 

„Apie rezervinį kelią pilies staty-
boms kalbos nėra“.

Kol viskas neužbaigta - viskas 
neužbaigta!

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
jas, apie kelią į medinę pilį: 

„Čia eina su pilies projektu. Bus 
viskas užbaigta, tai ir bus viskas už-
baigta“. 

Dar elektrodai ir kvarcinis smė-
lis...

Kęstutis TUBIS, apie Anykščių 
produktus Kinijoje: 

„Anykščių vyną“ aš ten matau 
automatiškai, nes tai reprezentacinis 
gėrimas“.

Bet, jeigu mokytojai labai kul-
tūringi?

Jurgita BANIENĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vedėja, apie galimą 
mokyklų uždarymą: 

„Uždaryti mokyklą, be abejonės 
yra skaudu, bet ar galima mokyklą 
be mokinių  vadinti kultūros židi-
niu?“

O jei ir ateis, darbas liks saugus

Jolita KAIRIENĖ, Utenos teri-
torinės darbo biržos Klientų apta-
ranavimo departamento Anykščių 
skyriaus vedėja, apie kai kuriuos 
bedarbius: 

„Mes tokių žmonių nesuprantame. 
Darbas pats iki jų neateis“.

Teoriškai – pilis, praktiškai - 
skylės kalne...

Mindaugas NEFAS, istorikas, 
mokslų daktaras, apie medinės 
pilies statybas: 

„Į pačią Šeimyniškėlių pilies 
statybų idėją žiūriu pozityviai, 
tačiau kas dabar vyksta su pilies 
statybomis, tą idėją diskredituoja. 
Kažkoks farsas.”

Kas nemaitina savos kariuo-
menės, maitins - svetimą! 

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, politikas, apie medinės pi-
lies statybas: 

„Visas rajono biudžeto lėšas 
skirtas investicijoms nukreipus į 
pilies statybas, neliks pinigų nie-
kam kitam išskyrus pilį.”  

„Nuo 2018 m sausio mėn. vie-
tinio susisiekimo autobusais pas-
laugas teikia UAB „Transporto 
centras“. Pagal sutartį Anykščių 
savivaldybė kompensuoja nuosto-
lingus maršrutus. Visą informaci-
ją, kiek reikia per metus sumokėti 
kompensacijų, kiek pajamų vežėjas 
surenka iš keleivių, turėsime me-
tams pasibaigus. Tada informaciją 
pateiksime rajono Tarybai, kuri ir 
nuspręs, ar gali skirti papildomų 
lėšų iš savivaldybės biudžeto kom-
pensacijoms bei suteikti galimybę 
naudotis viešuoju transportu ne-
mokamai. Reikia atkreipti dėmesį, 
jog Anykščių rajonas yra vienas 
didžiausių Lietuvoje pagal plotą, 
todėl vietinio susisiekimo maršru-
tai yra gana ilgi. Kompensacijoms 
reiks nemažai piniginių lėšų“, - 
„Anykštai“ sakė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Ramūnas Blazarėnas.

Pasak R.Blazarėno, suteikti 
galimybę anykštėnams viešuoju 
transportu po Anykščių rajoną va-
žinėti nemokamai rajono biudžetui 
nebūtų didelė našta. Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas svarstė, kad pritarus 
tokiai idėjai, galėtų iškilti įvairių 
techninių klausimų. Pavyzdžiui, 

Svarstys galimybę anykštėnus 
autobusais vežioti nemokamai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija žada siūlyti 
Anykščių rajono Tarybai suteikti galimybę Anykščių rajono gy-
ventojams vietinio susisiekimo autobusais važiuoti nemokamai.

gyventojai imtų reikalauti, kad 
būtų koreguojami autobusų grafi-
kai, nes daugelis esą į darbą norėtų 
važiuoti nebe nuosavais automobi-
liais, o autobusais.

„Aš palaikyčiau visas idėjas, ku-
rios darytų patogesnį žmonių gyve-
nimą. Dėl galimybės Anykščiuose 
naudotis nemokamai viešuoju 
transportu idėjos pritarčiau, jei ra-
jono biudžetas galėtų tai leisti. Da-
bar, mano manymu, rajono biudže-
tas turi būti orientuotas į tai, kaip 
išlaikyti visas veikiančias rajone 
mokyklas, darželius, gydymo įs-
taigas ir jose užtikrinti kuo geresnę 
paslaugų kokybę“, - idėją važiuoti 
autobusais nemokamai ir Anykščių 
rajone komentavo Anykščių rajono 
Tarybos narys, liberalas Mindau-
gas Sargūnas.

Tuo tarpu anykštėnas Juozas 
Ratautas teigia, kad jo pasiūly-
mas Anykščių rajono savivaldy-
bei įvesti „Anykštėno kortelę“, 
kuri suteiktų galimybę ne tik gauti 
viešojo transporto nuolaidas, yra 
ignoruojamas.

„Mano pateiktas savivaldybei 
pasiūlymas dėl Anykštėno kortelės 
įvedimo ten guli jau daugiau nei 
pusmetis. Iki šiol negaunu jokio at-
sakymo, nors Viešojo administravi-

mo įstatymas įpareigoja valstybės 
tarnybos ir kitas viešąsias įstaigas 
atsakymą pateikti per 20 dienų. 
Įgyvendinus šį projektą anykštė-
nai galėtų naudotis tiek transporto, 
tiek kitomis viešomis ar neviešo-
mis paslaugomis nemokamai ar iš 
dalies apmokėjus. Tai būtų dalinė 
kompensacija už nepatogumus ar 
patiriamą žalą, susijusią su turistų 
pagausėjimu. Tokią praktiką jau 
naudoja ne vienas miestas. Ką gi, 
lauksiu toliau...“, - komentuoja 
J.Ratautas.

Nemokamai vietos autobusais 
nuo šios vasaros keliauja Pakruojo 
rajono gyventojai. Šio rajono savi-
valdybė prieš tai atliko gyventojų 
apklausą, ar šie norėtų keliauti au-
tobusais nemokamai. Iš gyventojų 
sulaukus palaikymo šiai idėjai, ra-
jono Taryba tam pritarė.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas pa-
žadėjo rajono Tarybai iki metų pabaigoje pateikti 
pasiūlymą dėl nemokamų kelionių autobusais.

Anykštėnas Juozas Ratautas savivaldybei siū-
lo įvesti „Anykštėno kortelę“, kuri rajono gy-
ventojams suteiktų dar daugiau įvairių nuo-
laidų.

Anykščių rajonas yra vienas didžiausių Lietuvoje pagal plotą, 
todėl vietinio susisiekimo maršrutai yra gana ilgi.
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Ona jAkiMAViČienĖ

Paskutinė rugpjūčio diena 
tirpsta sutemose. Dyla vasa-
rėlės laikas. lauke jau tamsu. 
Šviesos tik tiek, kiek jos turi 
savyje. Migla, atslinkusi nuo 
upės, aptūloja kiemą, tvorą 
ir vartelius, suglosto išsitar-
šiusius gauromečių gaurus, 
apkamšo žolynus - saugo, kad 
nesužvarbtų. juk rytoj - jau 
Rugsėjo 1-oji -  ypatinga, di-
džiųjų lūkesčių diena, sugėrusi 
vasaros šilumą, kai pro liepų 
šakas dar varva saulės spin-
duliai, sodria žaluma dar švyti 
gluosnio lapijos kupolas, rasas 
kelia žolynai, prikritę minkštu-
tėlių voratinklių...

stebuklingas Rugsėjo 1-o-
sios rytas pulsuote pulsuoja 
didžiaisiais lūkesčiais, džiugiu 
nerimu, tyliai krebždančia 
baime ir ją gožiančiu naujų 

potyrių, susitikimų, atradimų ir 
išsipildymų svaiguliu. Ši diena 
paliečia visus ir kiekvieną: 
senelius ir močiutes, tėčius ir 
mamas, jaunuolius ir mergi-
nas, vaikus - nuo didžiausio iki 
mažiausio. kiekvienas atsiveria 
Rugsėjo 1-osios gaudesiui: 
suaugėliai prisiminimuose 
braido, vaikščioja seniai užver-
tų mokyklų koridoriais, mąsty-
dami apie tuos, kuriuos lydės 
šiandien į triukšmingą šventės 
glėbį ir mąslią laukiančių 
kabinetų sutelktį. Tai būtinybė 
ir šventė, nes 
reikia išeiti iš 
namų, reikia 
atsidurti tarp 
tų vienodai 
surikiuotų 
suolų, pajusti 
nežinią pamo-
kos pradžioj 
ir baugumą, 
kai atsistoji prieš klasę vienas, 
išskirtas iš būrio... Taip, 
Rugsėjo 1-oji - tai Mokykla, 
jos prasmė ir idėja, tai kas-
kart nauja pradžia. ir negali 
pakankamai jos įvertinti, kol 
ji netampa praeitimi. Man, 
didesnę viso savo gyvenimo 
dalį praleidusiai mokykloje, 
išgyvenusiai ir mokinės, ir 
studentės, ir mokytojos, ir 
mamos, lydėjusios į jos aidžią 
kasdienybę dukrą, r močiutės 

nerimą bei lūkesčius, Rugsėjo 
1-oji prilygsta naujiesiems 
metams, net pranoksta juos, 
yra netgi svarbesnė laukimu 
kažko nauja, tikėjimu, svajo-
nėmis, bundančiais troškimais 
ir viltimis, tyliai sau duotais 
pažadais... 

kiekvienam, šią ypatingos 
šventės dieną į mokyklą ei-
nančiam, Rugsėjo 1-oji tampa 
didelio, ištisą ,,amžinybę“ 
trunkančio nuotykio pradžia. 
koks bus šis nuotykis? Vieni 
pasitinka jį kaip smagų žaidi-

mą, kiti - kaip 
atsakingą iššū-
kį, treti mato 
ją kaip dar 
vieną suaugu-
siųjų sugalvo-
tą ,,sankciją“, 
kuri sujauks 
jų gyvenimus. 
Dažnai visi 

šie jausmai - ir džiaugsmas, ir 
nerimas, ir baimė, sumišusi su 
nepasitenkinimu, - kyla kartu, 
yra susimaišę, nes mokymosi 
pradžia žymi naujo ir svarbaus 
etapo pradžią, kurioje slypi ir 
svarbios galimybės, ir poten-
cialūs sunkumai, kurie neretai 
trikdo, augina norą kaip nors 
apeiti kliūtis.         

Šiųmetė Rugsėjo 1-oji  -  
nerimo metas ir pedagogams 
- juk įvedamas etatinis darbo 

apmokėjimo modelis, sėjantis 
mokytojų širdyse netikrumą ir 
klausimų bangą, bet abejones 
ir nelinksmus pamąstymus už-
gožia į gatves , kelius-kelelius 
pasipylusi vaikų ir jaunuolių 
- pasipuošusių, džiugių, nešinų 
gėlėmis, švytinčių  didžiai-
siais lūkesčiais - jūra. Ar kada 
nors kitą - ne Rugsėjo 1-o-
sios  -  rytą esate matę jų tiek 
daug vienu metu - sunerimusių, 
stiprių, pasiruošusių, gražių, 
tikinčių savimi, žinančių, ko 
nori, ir neabejojančių, kad gali, 
nors dauguma net nežino ką...                                       
nežinau, kiek nuo mūsų pačių 
priklauso, ar Rugsėjo 1-oji 
švies kaip šermukšnių kekių 
raudonis saulės nutviekstoje 
palaukėje, spindės gelstan-
čių lapų auksu, vilios aukštai 
danguje skrendančių debesų 
sodais, ar sunkiu liūdesio ir 
nuovargio švinu užguls žvilgsnį, 
jausmus, mintis. Žinau tik viena 
- tai Didžiųjų lūkesčių diena. 
ir jeigu jūsų visa tai neįtikino, 
kad Rugsėjo 1-oji išties yra 
nuostabiausia metų šventė,  
ir jūs vis dar galvojate apie 
paliekančią mus ir išeinančią 
vasarą, galėčiau pridurti, jog 
Rugsėjo 1-oji yra vienintelė 
diena, nuo kurios jau galima 
pradėti laukti naujos vasaros. 
su  Rugsėjo 1-ąja! Teišsipildo 
jūsų didieji lūkesčiai!

...Kiekvienam, šią ypatin-
gos šventės dieną į mokyklą 
einančiam, Rugsėjo 1-oji 
tampa didelio, ištisą ,,amži-
nybę“ trunkančio nuotykio 
pradžia...

- Kiek šiuo metu Anykščių 
rajone yra bedarbių? Jų dau-
gėja, mažėja, o gal išlieka sta-
bilūs skaičiai?

- Šiai dienai Anykščių rajone 
yra 1 400 bedarbių. Bedarbiai 
tiek pernai, tiek šiais metais su-
daro 10,2 proc. darbingo amžiaus 
Anykščių rajono gyventojų. Šis 
procentas būtų mažesnis, jei ne 
nuo šių metų sumažėjęs darbin-
go amžiaus gyventojų skaičius. 

Lengviausiai darbą susiranda 
norintieji dirbti
„ANYKŠTA“ TV apie darbo rinkos tendencijas ir pokyčius 

Anykščių rajone kalbino Utenos teritorinės darbo biržos Klien-
tų aptaranavimo departamento Anykščių skyriaus vedėją Jolitą 
KAIRIENĘ.

Pašnekovę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas 
ALEKSIEJŪNAS

Mūsų rajone jis sumažėjo dau-
giau kaip 500 –tais. Pagal darbo 
vietų skaičių ir įdarbinimo ro-
diklius, Anykščiai vejasi Uteną. 
Tai lemia, kad Anykščių rajonas 
yra šalia Utenos, Ukmergės ir 
Panevėžio rajonų.

- Bedarbystės rodikliai jau 
keletą metų iš eilės išlieka sta-
bilūs. Kas tai lemia?

- Taip yra dėl to, kad Anykščių 

rajone yra daug terminuotų dar-
bo vietų. Pavyzdžiui, visi kūri-
kai, mokyklų virėjai, dirbantieji 
sezoninius darbus pas ūkininkus 
darbo per metus turi 7 – 8 mė-
nesius. O likusius mėnesius jie 
registruojasi Darbo biržoje.

- Kuriose rajono seniūnijose 
yra daugiausiai bedarbių?

- Tai tos seniūnijos, kurios yra 
labiau nutolusios nuo Anykščių 
miesto. Bet, kuo labiau tolsta 
gyvenamoji vieta nuo Anykščių 
ir mes negalime pasiūlyti dar-
bo, tuo žmonės artėja prie kitų 
miestų – Kupiškio, Panevėžio, 
Ukmergės. Vienam ūkininkui 
padėjome surasti darbuotojų, tai 
jis juos vežiojosi į darbą iš Ku-
piškio ir Ukmergės. Žmonės kai-
muose pradeda mobilizuotis ir 
darbuotojų pavėžėjimas į darbą 
tarp darbdavių tampa vis labiau  
populiaresnis.

- Kas dažniausiai Anykščių 
rajone tampa bedarbiais?

- Tarp bedarbių jaunimo yra 
apie 16 proc., žmonių iki 55-erių 
metų – 30 proc., kaimo gyvento-
jai sudaro 60 proc. bedarbių. Per 
pirmąjį šių metų pusmetį jauni-
mo darbo biržoje registravosi 30 
proc., tačiau vėliau jo liko tik 16 
proc. Jaunimas yra judantis, la-
bai greitai įsidarbina, išvažiuoja 
į užsienį, o vyresniojo amžiaus 
žmonių registruojasi mažiau, ta-
čiau jų atvirkščiai yra daugiau.

Be kvalifikacijos yra 34 proc. 
bedarbių. Manau, kad tai yra 
daug. Tai yra tie žmonės, kurie 
dar anais laikais neįgijo jokios 
profesijos. O kas yra tas bedar-

bis? Yra tokių, kurie atėję prisi-
pažįsta, kad darbo neteko prieš 2 
– 3 mėnesius ir jo ieškosis akty-
viai. Dalis bedarbių yra sociali-
nės paramos gavėjai, kurie, taip 
sakant, naudojasi ta Darbo birža. 
O yra ir tokių žmonių, kurie ser-
ga, turi kitų asmeninių problemų 
ir jiems tikrai yra labai sunku 
įsidarbinti.

- Tie, kurie tikrai nori dirb-
ti, greičiausiai net neperžengia 
Darbo biržos slenksčio ir dar-
bo ieškosi savarankiškai. Ar aš 
klystu?

- Dabar darbdaviai Darbo bir-
žoje labai aktyviai registruoja 
darbo vietas ir jų yra daug. Ma-
tome, kad žmonės intensyviai 
naudojasi elektroninėmis darbo 
priemonėmis ir tas darbo vietas 
peržiūri šimtais. Man atrodo, 
kad netekę darbo žmonės į Dar-
bo biržą gal ir nebėga, tačiau 
ateina pasiklausti, išsiaiškinti 
apie garantijas „kas būtų, jeigu 
būtų“.

- Ar Anykščių rajone pakan-
kamai registruojama darbo 
vietų, kad jų užtektų rajono 
bedarbiams?

- Jeigu žmonės norėtų, jie ti-
krai įsidarbintų. Nesakau, kad 
tai būtų darbas pagal profesiją ar 
anksčiau turėtą darbą. Bet, jeigu 
žmogus nori įsidarbinti, jis visa-
da gali pabandyti ir kitą darbą.

- Kokius darbus dažniausiai 
pageidauja dirbti Darbo bir-
žos klientai?

- Pavyzdžiui, dabar labai trūks-
ta virėjų. Darbuotojai migruoja 
iš vienos kavinės į kitą. Bet tu-
rime kaimuose virėjų, kurios no-
rėtų tokį darbą dirbti. Mes tokių 
žmonių nesuprantame. Darbas 
pats iki jų neateis.

Visą pokalbį su J.Kairiene 
žiūrėkite portale anyksta.lt, ru-
brikoje „ANYKŠTA“ TV.

Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptaranavimo departa-
mento Anykščių skyriaus vedėja Jolita Kairienė sakė, kad labai 
dažnai darbdaviai ieško ne patyrusių, o norinčių dirbti darbuo-
tojų.

Derlius. Anykštėnas Bronius 
Petrokas savo sode užaugino po-
midorą – rekordininką. Šis po-
midoras sveria beveik kilogramą 
– 925 gramus. Lietuvos rekordų 
registravimo agentūros „Factum“ 
duomenimis, didžiausias Lietuvo-
je užaugęs pomidoras svėrė 1,57 
kg. 1993 m. rekordininką užaugi-
no Vilkaviškyje gyvenantys Vanda 
ir Rimas Unguraičiai. 2005 m. 1,2 
kg sveriantis pomidoras buvo už-
augintas Lazdijų rajone.

Dovana. Kartu su mokslo metų 
pradžia jau devynioliktą kartą vi-
soje Lietuvoje, o taip pat ir Anykš-
čių rajono savivaldybėje rengiama 
viena didžiausių saugaus eis-
mo akcijų Lietuvoje „Apsaugok 
mane“. Šiemet rajono pradinukai 
sulauks ir specialios dovanos – 
visos Anykščių rajono mokyklos 
gaus pradinėms klasėms skirtas 
šviesą atspindinčias liemenes.

Prekyba. Šią vasarą per  Anykš-
čiuose vykusius festivalius „Maxi-
mos“ parduotuvė fiksavo didesnius 
pirkėjų srautus. Bardų melodijų ir 
poezijos pasiklausyti atvykę žmo-
nės labiausiai didino saldainių, 
vaflių, šokolado, glaistytų sūrelių 
ir maltos kavos paklausą. Kelis 
kartus išaugo ir varškės, kefyro, 
pieniškų dešrelių, karšto rūkymo 
kumpio ir kiaušinių pardavimai.

Kelionė.  Šį šeštadienį Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis Seinų 
konsulato kvietimu vyks į Seinus. 
K.Tubis pakviestas dalyvauti ren-
giamose iškilmėse Seinų vyskupi-
jos įsteigimo 200 metų jubiliejui 
paminėti.

Ribos. Magistraliniuose keliuo-
se ties Anykščių rajono ribomis 
su Ukmergės, Utenos, Rokiškio 
bei Kupiškio rajonais bus įrengti 
nauji riboženkliai. Šiuos darbus už 
9 982 Eur atliks Anykščių rajono 
savivaldybės viešąjį pirkimą lai-
mėjusi UAB „Reklamida”. 

 
 Remontas. Svėdasuose šalia se-

nelių globos namų bus remontuo-
jamas privažiavimo kelias ir dalis 
aikštelės.Už 12 907 Eur šiuos dar-
bus atliks Anykščių rajono savi-
valdybės viešąjį pirkimą laimėjusi 
UAB „Ukmergės versmė”.

Vedė. Vilniuje aukso žiedus su-
mainė Anykščių mero patarėjas 
Dominykas Tutkus ir jo išrinktoji 
Viltė. Mero patarėjo išrinktoji ki-
lusi ne iš Anykščių, tačiau dabar 
pora gyvena mūsų mieste. Jauna 
šeima medaus mėnesio išvyko į 
Lietuvos pajūrį. „Facebook“-e 
vestuvių nuotraukos neskelbia-
mos. „Norėjau, kad viskas pra-
eitų tyliai“. – „Anykštai“ sakė 
D.Tutkus.   

Voveraitės. Grybų supirkėjai 
teigia, kad iš Šimonių ir Romulda-
vos miškų per savaitę nupirko per 
60 kilogramų voveraičių. 

Klipas. Lietuvą šiemet  Eurovi-
zijos dainų konkurse atstovavusi 
atlikėja Ieva Zasimauskaitė naujai 
savo dainai „Absorbed” vaizdo 
klipą filmavo Svėdasų seniūnijoje.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Mieli mokiniai ir mokytojai!
Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena – mokyklose vėl at-

vėrė duris. nauji mokslo metai, nauja pradžia, atnešanti nau-
jų, įdomių galimybių. linkiu, kad kūrybiškumas ir pasiekimai 
pranoktų lūkesčius, o gera nuotaika ir žinių troškimas lydėtų 
jus visus metus! 

Gražios jums visiems mokslo pradžios šventės, sėkmingų 
mokymo ir mokymosi metų!

kęstutis Tubis,
Anykščių r. savivaldybės meras

- Su kokiomis naujovėmis ar 
pasikeitimais Anykščių rajono 
pedagogai ir moksleiviai žengia į 
naujuosius mokslo metus?

- Šiais mokslo metais vietoj Mo-
kinio krepšelio mokyklos finansavi-
mą gaus Klasės krepšelio principu, 
įvedamas etatinis mokytojų darbo 
apmokėjimas, ugdymo procesas 
tęsis viena savaite ilgiau nei praėju-
siais mokslo metais. 

Anykščių rajono ugdymo įstaigos 
naujuosius mokslo metus pasitin-
ka atsinaujinusios ir pasirengusios 
pokyčiams. Įgyvendinant Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamą projektą 
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų priemonė-
mis“ rajono mokyklas jau pasie-
kė 1–4 klasėms skirtos mokymo 
priemonės ir įranga, penkių rajono 
mokyklų edukacinė aplinka pasi-
pildė priemonėmis, skirtomis gam-
tamoksliam ugdymui. Komplektas 
sudarytas iš įvairiausių priemonių: 
nuo įprastų laboratorinių indų, gam-
tos pažinimo mokymo priemonių 
iki šviesinio ir rankinio skaitmeni-
nio mikroskopų bei rinkinių mecha-
nikos bandymams atlikti. Pradinių 
klasių mokytojams yra sukurti pa-
saulio pažinimo pamokų 27 veiklų 
aprašai, skirti padėti mokytojams 
pamokose naudoti projekto lėšo-

Mokyklos be mokinių negalima vadinti 
kultūros židiniu

mis nupirktas mokymo priemones. 
Šie aprašai – tai išsamūs patarimai 
mokytojui, nusakantys gamtamoks-
lių tyrimų žingsnius ir procedūras, 
padedantys pasirinkti priemones ir 
saugiai jomis naudotis, gauti rezul-
tatus, leidžiančius daryti pagrįstas 
išvadas. 

Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinė mokykla atnaujino sporto 
salę, dalį mokyklos koridorių, kele-
tą klasių, pakeitė 24 pastato langus, 
kabinetų ir mokyklos patalpų nu-
meraciją, įsigijo šachmatus-milži-
nus, įrengė interaktyvią sieną. 

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazija įrengė SAMSUNG klasę 
su 32 planšetėmis SAMSUNG Ga-
laxy Tab A ir 65 SAMSUNG inte-
raktyviu jutikliniu ekranu, atnaujino 
kelis kabinetus. Nuo rugsėjo mėne-
sio progimnazija vykdys dar vieną 
tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą 
,,Mokykis išmaniai“ ir dalyvaus 
respublikiniame projekte „Informa-
tika pradiniame ugdyme“.

Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
ja naujus mokslo metus pasitinka 
tęsdami dviejų tarptautinių pro-
jektų „PEARLS“ (matematikos ir 
anglų k. žinių gilinimas) ir „Robo-
tics ON“ („Pirmyn su robotika“) 
įgyvendinimą, I gimnazijos klasėse 
įvesdami srautinį matematikos mo-
kymą, pradėję gamtamokslinės la-

boratorijos įrengimą, dalyvaudami 
kartu su MRU Aplinkos psichologi-
jos tyrimų centru 2014-2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investici-
jų veiksmų  programoje „Kuriame 
Lietuvos ateitį“, tęsdami VGTU 
klasės veiklą.

Anykščių rajono Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazija vykdys Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų bendrai finansuojamą  projektą 
NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054  
„Matematinio mąstymo pasiekimų 
gerinimas STEAM ugdymo me-
todais formuojant  žaliąjį mokinių 
požiūrį“.

Projekto lėšomis įsigytas 3D 
spausdintuvas, mini robotukai, mi-
crobitai. Gimnazijoje taip pat bus 
įgyvendinamas visos dienos moky-
klos modelis. 

Anykščių rajono Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje įve-
dama mokytojo padėjėjo pareigybė, 
atnaujinti kompiuteriai IT kabine-
te, įrengtas skaitmeninis muziejus, 
įrengta ikimokyklinio ugdymo žaidi-
mų aikštelė. 

Anykščių rajono Kavarsko pagrin-
dinėje mokykloje-daugiafunkciame 
centre pradeda veikti nauja 3D klasė 
ir pradedamas vykdyti respublikinis 
projektas „Informatika pradiniame 
ugdyme“. 

Anykščių rajono Viešintų pagrin-
dinėje  mokykloje-daugiafunkciame 

centre pakeisti visi pradinių klasių 
koridoriaus, pirmo ir antro aukštų foje 
langai, suremontuotas pagrindinis ta-
kas, atnaujinta vaikų lauko žaidimų 
edukacinė erdvė bei įrengtos dar ke-
lios edukacinės erdvės mokykloje. 
Daugiafunkciame centre bus organi-
zuojamos veiklos mokinių atostogų 
metu siekiant didinti vaikų užimtu-
mą, formuojant fizinio aktyvumo, so-
cialinius emocinius įgūdžius, keičiant 
požiūrį į laisvalaikio praleidimą. 

Anykščių rajono Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė mokykla nuo naujų 
mokslo metų dalyvaus ,,Olweus“ pa-
tyčių prevencijos programoje, moky-
kloje įrengtos dvi naujos edukacinės 
erdvės. Anykščių rajono Traupio pa-
grindinė mokykla tapo 2018 m. šalies 
edukacinių erdvių konkurso nuga-
lėtoja, todėl vienas mokytojas vyks 
į mokymus Čekijoje ir Vokietijoje. 
Mokykla taip pat vykdys Nyderlan-
dų Lietuvos kultūros centro projektą 
,,Reaching Out Through Skype“, da-
lyvaus ,,Žaliosios olimpiados“ finale, 
toliau vykdys du Anykščių rajono sa-
vivaldybės finansuojamus projektus 
iš Vaikų užimtumo didinimo progra-
mos. 

Anykščių rajono Debeikių pagrin-
dinėje mokykloje bus įgyvendinami 
du Anykščių rajono savivaldybės fi-
nansuojami projektai, kurių veiklas 
integruos į ugdymo procesą. Debei-
kiuose psichologinę pagalbą moki-
niams teiks ne tik Anykščių švietimo 
pagalbos specialistai, bet ir vieną kar-
tą per savaitę į mokyklą atvyksiantis 
psichologas. Atnaujintos ikimokykli-
nio ugdymo grupės vidaus ir lauko 
erdves, papildytas neformaliojo ug-
dymo programų sąrašas, numatytos 
bendradarbiavimo kryptys su debei-
kiečių bendrija  ir Debeikių miestelio 
biblioteka. 

Švietimo pagalbos tarnyboje įreng-
tas sensorinis kambarys, kuriame 
su vaikais dirbs tarnybos pagalbos 
specialistai, bus organizuojami mo-
kymai ugdymo įstaigų pagalbos spe-
cialistams. Šiame kambaryje jie ga-
lės vesti užsiėmimus savo mokyklų 
mokiniams pagal poreikį. Sensorinė 
aplinka yra specialiai sukurta tiksli-
nei pojūčių, jutimų stimuliacijai. Visi 
įrengimai ir technologijos sensorinėje 
aplinkoje yra skirti įvairioms vei-
kloms, kurių dėka kiekvienas jutimas 
gali būti pastiprinamas ar susilpnina-
mas. Naudojant garsus, vaizdus bei 
lytėjimą galima ženkliai pagerinti pa-
siekiamus rezultatus su įvairaus am-
žiaus ir pobūdžio sutrikimų turinčiais 
asmenimis. 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Spindu-

Kiek daugiau nei mėnesį Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui vadovau-
janti, buvusi Anykščių A. Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita BANIENĖ „Anykštai“ pasakojo 
apie naujoves, su kuriomis rajono švietimo įstaigos pasitinka naujus mokslo metus, teigė, jog jai ap-
maudu girdėti kalbas, kad pedagogo profesiją renkasi niekur kitur neįstoję moksleiviai, o paklausta, 
kokius tikslus sau kelianti naujojoje darbovietėje, citavo Šv. Pranciškaus Asyžiečio žodžius. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė paklausta, 
ar tai, jog rajono gimnazijose nėra stojamųjų egzaminų nemenkina tų mokyklų įvaizdžio, sakė: 
„Manau, kad pagal tuos pačius kriterijus vertinti rajono mokyklą ir kokią nors prestižinę didmiesčio 
gimnaziją yra ne tik, kad netikslinga, bet ir ne visai etiška“.

jono jUneViČiAUs nuotr.    

lėlis” nuo rugsėjo 1 d. komplektuoja-
ma nauja ankstyvojo amžiaus vaikų 
grupė, kurią lankys 10 vaikų nuo 1 iki 
2 metų amžiaus. 

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ pra-
dedama įgyvendinti patyčių preven-
cijai skirta emocinio ugdymo progra-
ma Kimochis, kurios vykdymui jau 
įsigytos priemonės, lopšelio-darželio 
teritorija aptverta tvora, atitinkančia 
naujos higienos normos reikalavi-
mus, sutvarkyta pastato dviejų kor-
pusų stogo danga, atlikti kiti remonto 
darbai. 

Vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis” 
naujuosius mokslo metus pasitinka su 
naujai įrengtomis ugdymo erdvėmis 
lauke (sveikatinimo taku, žaidimų 
įrenginiais, ,,Muzikine lenta”, skirta 
muzikinės kompetencijos ugdymui), 
renovuota virtuve ir kitomis atnaujin-
tomis patalpomis.

Vaikų lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ 
atnaujintos ugdymo priemonės ir 
erdvės, pradedamas naudoti elektro-
ninis dienynas „Mūsų darželis“.

Muzikos mokykloje įrengtos dvi 
kompiuterizuotos klasės muzikos is-
torijos ir solfedžio dalykų dėstymui. 

Kūrybos ir dailės mokykla džiau-
giasi savo muziejumi.

- Nuolat kalbama, kad Anykščių 
rajonas sensta, daugiau žmonių 
miršta nei gimsta. Logiška, kad 
kasmet ir moksleivių į mokyklas 
ateina mažiau. Koks skaičius mo-
kinių šį rudenį peržengs mokyklų 
slenkstį? Kiek bus pirmokų ir kiek 
abiturientų?

- Šiais mokslo metais planuojama, 
kad į mokyklas ateis 2 084 mokiniai, 
tai 89 mokiniais mažiau nei praėju-
siais mokslo metais. Pirmokų − 145 
(praėjusiais mokslo metais −176), 
abiturientų − 177 (praėjusiais mokslo 
metais −183).

- Optimizuojant ugdymo įstaigų 
veiklą gal jau galima įvardinti, ku-
riai (kurioms) rajono mokykloms 
šis rugsėjis bus paskutinis?

- To įvardinti dar negalime, nes įve-
dama nauja mokymo lėšų apskaičia-
vimo tvarka. Pagal  ją, lėšos ugdymo 
planui vykdyti apskaičiuojamos kla-
sių principu ir priklausys nuo klasės 
dydžio, todėl nėra visai aišku kaip tai 
veiks praktikoje, o ir galutiniai mo-
kinių skaičiai paaiškės tik prasidėjus 
rugsėjui.

- Kaip manote, ar uždarant kai-
mų mokyklas „neužgesinamas“ 
paskutinis kultūros židinys? Apie 
tai samprotavo ir prof. Antanas 
Tyla...

- Uždaryti mokyklą, be abejonės, 
yra skaudu, bet ar galime mokyklą be 
mokinių vadinti kultūros židiniu? Gal 
kultūros židinys kaimuose galėtų būti 
bibliotekos, kultūros skyriai, aktyvios 
vietos bendruomenės... 

(Nukelta į 13 psl.)

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Šiemet į Anykščių rajono mokyklas ateis mažiau ir pirmokų, ir 
abiturientų.
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Rubrika šiupinys

(Atkelta iš 1 psl.)

Buvo pirmą kartą matytų
ūkininkų

Aptarti bendradarbiavimo gali-
mybių su Kinijos Pengžou miestu į 
savivaldybę atvyko Anykščių rajo-
no ūkininkų sąjungos pirmininkas 
Žilvinas Augustinavičius, žemės 
ūkio kooperatyvo „Ažuožerių sul-
tys“ vadovas Regimantas Butvydas, 
ūkininkai Vitalijus Petronis. Kas 
buvo likusieji susitikime dalyvavę 
ūkininkai, kaip „Anykštai“ vėliau 
prisipažino Ž.Augustinavčius, jam 
buvo nežinoma – jis sakė juos ma-
tęs pirmą kartą, tik sakė žinantis, 
kad pora atstovų buvę iš Audriaus 
Juškos ūkio.

Tuo tarpu Anykščių rajono sa-
vivaldybė susitikime dalyvavusių 
ūkininkų pavardes atskleisti atsi-
sako.

„Susitikimo metu buvo sudary-
tas dalyvių sąrašas, kuris skirtas 
įstaigos (t.y. savivaldybės) vidi-
niams veiklos procesams įgyven-
dinti. Apie tai, kad dalyvaujančiųjų 
asmenų duomenys bus viešinami, 
dalyviai nebuvo įspėti ar informuo-
ti, todėl nerizikuodami atskleisti 
asmenų duomenų (vardai, pavar-
dės), kurių viešinimui neturime tų 
asmenų sutikimų, dalyvių sąrašo 
Jums negalime pateikti“, - papra-
šyta įvardinti net ir Anykščių rajo-
no ūkininkų sąjungos pirmininkui 
Ž.Augustinavičiui nežinomų ir 
pirmą kartą matytų ūkininkų pa-
vardes, pareiškė Anykščių rajono 
savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Silvija Sakevičiūtė.

Meras pasakojo apie 
Kinijoje matytą 
parduotuvę -ekspoziciją 

„Anykščiai su užsienio šalimis 
bendrauja pagal įstatymą. Savival-
dybės turi turėti ryšius su užsie-
nio savivaldybėmis“, - susitikimo 
pradžioje kalbėjo rajono meras 
K.Tubis, trumpai dar kartą primi-
nęs, kaip užsimezgė Anykščių ra-
jono savivaldybės ryšiai su Kinijos 
Pengžou miestu.

K.Tubis ūkininkams kalbėjo, kad 
šių metų gruodį į Anykščius atvyks 

Pengžou miesto meras, todėl esą 
iki to laiko svarbu apsispręsti, kaip 
vyks kinų ir anykštėnų bendradar-
biavimas, pasakojo apie Kinijoje 
matytą parduotuvę – ekspoziciją, 
kurioje bendradarbiaujantys mies-
tai parduoda savo produkciją.

„Anykščių vyną“ aš ten matau 
automatiškai, nes tai reprezen-
tacinis gėrimas. Jie taip pat turi 
pinavijų degtinę, kuri supilstyta į 
nedidelius pusantro šimto gramų 
buteliukus“, - įspūdžiais iš kelio-
nės į Kiniją dalijosi  K.Tubis.

Daržovėmis tektų 
užsodinti visą rajoną

Daugiausiai abejonių kilo dėl 
to, ar vietos ūkininkai pajėgs tiekti 
tokį kiekį produkcijos, kokios rei-
kėtų milžiniškai kinų rinkai. 

„Daržovėmis reikėtų užsodinti 
visą Anykščių rajoną. O 10 tonų 
morkų kinams užtektų valandai“, - 
juokavo ūkininkai.

Reaguodamas į tokias ūkininkų 
kalbas, meras K.Tubis jiems siūlė 
kooperuotis.

„Pajėgumai pas rajono ūkinin-
kus yra minimalūs. Kooperuotis 
reikėjo maždaug prieš penkerius 
metus“, - sakė žemės ūkio koope-
ratyvo „Ažuožerių sultys“ vadovas 
Regimantas Butvydas.

„Mes galime sutelkti jėgas, gal 
kažkiek skirti lėšų. Mes padėtume 
vystytis“, - ūkininkams žadėjo me-
ras K.Tubis.

Pasak R.Butvydo, norint kinams 
tiekti, pavyzdžiui, sultis, į jų ga-
mybą žemės ūkio kooperatyvui 
„Ažuožerių sultys“ reikėtų papil-
domai investuoti apie 200 tūkst. 
eurų. 

„Ta investicija reikalinga tam, 
kad per porą dienų galėtum kinams 
paruošti vieną konteinerį“, - aiški-
no R.Butvydas. 

Iš eksporto turi naudos 
verslas, bet ne žemdirbiai

Meras pasakojo, kad „Rokiškio 
sūris“ į Kiniją eksportuoja kietuo-
sius sūrius, tačiau tuoj pat sulaukė 
ūkininkų replikų.

„Nieko iš to gero. Ką pajuto 
Anykščių rajono ūkininkai? „Ro-

kiškio sūriui“ tai naudinga, ta-
čiau tiesioginės naudos žemdir-
biui nėra“, - pastebėjo vienas iš 
susitikime dalyvavusių ūkinin-
kų.

Ūkininkai tuo pačiu piktino-
si ir kitais stambiais pramonės 
gamintojais, kurie ūkininkams 
pažėrė pažadų supirkti jų už-
augintą produkciją, tačiau jų 
netesėjo. Minėtas „Anykščių 
vynas“, žadėjęs supirkti serben-
tus, „Gelsva“, planavusi supirkti 
spanguoles.

„Jeigu tu investuoji, tu turi 
žinoti, kad tai atsipirks ir tu dar 
uždirbsi. O jeigu tu dirbi ir po 
to matai, kad viskas kampe sto-
vi...“, - kalbėjo R.Butvydas.

Kilo klausimų ir dėl to, kiek 
mokesčių teks susimokėti prieš 
produkcijai patenkant į Pengžou 
miestą. Žemės ūkio kooperaty-
vo „Ažuožerių sultys“ vadovas 
R.Butvydas dalijosi patirtimi, 
kaip mezgant ryšius su užsienio 
partneriais vien už patikras pa-
teikta 50 tūkst. eurų sąskaita.

Kinai į Anykščius net ir 
paskambina

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinoji di-
rektorė K.Beinorytė vis kvietė 
ūkininkus pateikti visus rūpimus 
klausimus, į kuriuos ji žadėjo at-
sakyti.

„Kinai su mumis labai gera-
noriškai bendradarbiauja, į klau-
simus atsakinėja greitai. Labai 
stengiasi, į viską atsakingai žiūri 
ir net paskambina, jei atsiuntus 
elektroninį laišką, neatsako-
me greitai, kaip jie yra įpratę“, 
- sakė K.Beinorytė, žadėdama 
ūkininkams Kinijoje surasti pa-
tikimus partnerius.

Atvažiuotų pažiūrėti kaip 
auga obuoliai

Meras K.Tubis antrino, kad 
vėliau Kinijos partneriai patys 
atvyks į Anykščių rajoną, kad, 
pavyzdžiui, pažiūrėtų, kaip čia 
auga obuoliai.

Šį rudenį Pengžou mieste vyks 
žemės ūkio paroda, kurioje ūki-

Kvietimą bendradarbiauti su kinais 
ūkininkai sutiko skeptiškai

Susitikime su rajono ūkininkais dėl bendradarbiavimo su Kinijos Pengžou miestu buvo tik pasidalinta 
įžvalgomis ir nuomonėmis.

Spėju: „Medų - tai meras Tubys eksportuos. Degustacijai buvo nusi-
vežęs, kai ekskursijon pas kinus važiavo ir su kristute neišlaižė. Matyt, 
patiko...“

Kai kurie patikėjo pasakomis: „...Šį rudenį Pengžou mieste vyks že-
mės ūkio paroda, kurioje ūkininkai raginti  sudalyvauti. kai kurie jų po 
ilgų įtikinėjimų svarstė į kiniją gabenti koncentruotas sultis, medų, kana-
pių produktus“ - taigi Olandijos „verslininkai“ jau 10 metų kaip tiekia ten 
„kanapių produktus“...

Algis: „Viena detalė, kuri stebina, kodėl pasirenkamos ekonomiškai sil-
pnesnes valstybės, kuriose gyventojų perkamoji galia nėra didelė, be viso 
to prekių pristatymas, tokiais atstumais, turizmas dar suprantamas.”

www.eksporto gidas.lt: „kokį čia briedą visi susėdę mala. Šiuo metu 
lietuva turi teisę ir suderintus sertifikatus į kiniją eksportuoti tik pieno ir 
žuvies perdirbtus produktus, dar pradėtos derybos dėl jautienos gaminių 
eksporto. Bet kainos, atstumas ir pagaminami kiekiai stabdo prekybą. ku-
ris iš čia sėdinčių turi tokius produktus ir ar supranta, kad visi cirkinasi 
kartu su paatostogavusiu pagrindiniu rajono klounu ???”

Diagnozė: „Visi sukviesti žino, kad bus šnipštas. Bet mandagiai leidžia 
pasireikšti. kai mano babutė prieš smertį kliedėjo, kad kaimo bernai išbai-
dė karvės ir jos išmindė kopūstus, mes visi lingavom galvas ir pritarėme. 
Babutei buvo 38,6 Celsijaus.”

ninkai raginti sudalyvauti. Tiesa, 
jiems duota suprasti, kad kelio-
nės išlaidas į Kiniją teks pasi-
dengti asmeninėmis lėšomis. 

Kai kurie ūkininkai po ilgų 
įtikinėjimų svarstė, kad į Kini-
ją galėtų gabenti koncentruotas 
sultis, medų, kanapių produktus.

Anykščiuose kinai norėtų 
statyti gal net ir gamyklą

Beje, liepą iš Kinijos sugrįžęs 
ir spaudos konferenciją savival-
dybėje surengęs meras K.Tubis 
žurnalistų paklaustas, kokia 
konkrečiai žemės ūkio produk-
cija domina kinus, tai įvardinti 
atsisakė.

„Konkreti produkcija buvo 
paminėta. Paklausiau, kokie 
kiekiai juos domina. Jie pasa-
kė: „Kiek galit“. Nenorėčiau 
konkretinti tų dalykų, nes būtų 
nesolidu“, - tuomet paslaptingai 
kalbėjo K.Tubis.

Liepą kalbintas Anykščių 
rajono ūkininkų sąjungos pir-
mininkas Ž. Augustinavičius 
„Anykštai“ sakė, kad naudos 
iš bendradarbiavimo su kinais 

galėtų gauti nebent žemės ūkio 
produkcijos pardavimu užsii-
mančios įmonės, nes Anykščių 
rajono ūkininkai yra nepajėgūs 
pateikti didesnių produkcijos 
kiekių. 

Susitikime su Anykščių rajono 
ūkininkais meras K.Tubis užsi-
minė ir apie tai, kad kinai rajo-
ne galėtų nuomotis žemės ūkio 
paskirties žemes, kaip tai daro 
kitose šalyse ar net statytis ga-
mybos įmonę.

Valstybės saugumas 
baiminasi įtakos 
šalies politikai

Anykščių rajono savivaldybei 
mezgant bendradarbiavimo su Ki-
nijos Pengžou miestu ryšius, Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto vadovas pareiškė, 
kad rudenį Seime bus aptariami 
Lietuvos politiniai ir ekonominiai 
santykiai su Kinija. Pasak Seimo 
narės Aušros Maldeikienės, ko-
mitetas yra gavęs Valstybės sau-
gumo departamento informaciją 
dėl grėsmių, susijusių su Kinijos 
investicijomis į Lietuvą. 

Kai kurie šalies pareigū-
nai baiminasi, jog komunisti-
nė Kinija per investicijas gali 
įgyti svertų vidaus politikai. 
Statistikos departamento duome-
nimis, nuo 1997 metų iki praėju-
sių metų rugsėjo pabaigos Kinijos 
bendrovės Lietuvoje investavo 
apie 117 mln. eurų. 

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas Au-
gustinavičius prisipažino, kad susitikime dėl bendradarbiavimo 
su Kinija kai kuriuos ūkininkus matęs pirmą kartą. Kas jie – 
Anykščių rajono savivaldybė slepia.
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pirmadienis 2018 09 03

sekmadienis 2018 09 02

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Žvaigždžių taleriai  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai.  
12:00 Viduriniųjų Rytų gamta. 
Nematomas gyvenimo lopšys  
13:00 Pavojingoji žemė. Ledas  
13:55 Puaro N-7 
15:45 Žinios. Orai  
16:00 Istorijos detektyvai.  
16:50 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama.  
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
N-7 
21:50 Gimtadienio noras N-7 
23:20 Kung fu kovotojai N-7 
01:00 Viduriniųjų Rytų gamta. 
Nematomas gyvenimo lopšys 
(kart.).

06:25 Dienos programa. 
06:30 “Žvėrelių būrys” 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”  
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda”  
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną”” 
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”  

08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  
09:30 Ralfas griovėjas  
11:20 Kosminis krepšinis  
12:55 Vyrai juodais drabužiais 
2 N-7 
14:40 Gražuolė ir pabaisa N-7 
16:40 Ne vienas kelyje.  
17:25 Teleloto. TV žaidimas.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Free Fest. Festivalis 
Rotušės aikštėje.  
21:30 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!. N14.  
23:35 Kryžius. N14.  
01:30 Pjūklas 3 S

06:15 “Televitrina”. Lietuva. 
06:30 “Aladinas” (kart.) 
07:00 “Ančiukų istorijos” 
07:30 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7 
08:00 “Aladinas”  
08:30 “Kobra 11” N-7 
09:30 “Šefai vikingai”.  
10:00 “Krudžiai” N-7 
11:50 “Narnijos kronikos: liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta” 
N-7 
14:35 “Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas” N-7 
17:25 “Į šiaurę”.  
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra” N-7 
21:35 “Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas” N-7 
23:55 “Karalius Artūras” N-7 
(kart.)

06:25 Baltijos galiūnų čempio-

natas. (k).  
07:25 “Nepaliesta Meksika” (k)  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Baltijos galiūnų čempio-
nato finalas.  
10:00 “Vaikai šėlsta”  
10:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7 
11:30 “Nepaliesta Meksika”  
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7 
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7 
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7 
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 “Nemiga” N-7 
21:30 “Juodasis sąrašas” N-7 
22:30 “Okupuoti” N14
00:25 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė” (k)  
07:50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7 
08:50 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
09:20 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:55 “Būrėja” (k)  
12:30 “Mylėk savo sodą”  
13:30 Sveikinimai.  
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja”  
19:30 “Imperatorė Ki”  
21:00 Pasodinsiu savo EKS 
N-7 
23:10 Beverli Hilso nindzė N-7 
00:55 “Begėdis” (k) S
 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 LRT OPUS ORE. (kart.). 
07:05 Mokslo sriuba. (kart.). 
07:30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. (kart.). 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.). 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.). 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
08:30 Krikščionio žodis.  
08:45 Kelias.  
09:00 Euromaxx. (kart.). 
09:30 Gamtosaugos idėjos  
10:00 ARTS21. 
10:30 Pradėk nuo savęs.  
11:00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11:30 Durys atsidaro.  
12:00 Trakų Dievo Motinos – 
Lietuvos Globėjos metai.  
13:15 ARTi.  
13:30 Stop juosta.  
14:00 Legendos. 
14:50 Šventadienio mintys 
(kart.). 
15:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.  
15:45 Laumės juosta 2018.  
17:15 Kultūros teismas. (kart.). 
18:00 Nes man tai rūpi.  
18:45 Mano tėviškė. (kart.). 
19:00 Mūsų miesteliai. Jūžintai. 
2 d.  
19:50 Islamas ir Vakarai. 
Iššūkis  
20:40 Lemtinga diena. 
Žmonijos griūtis 
21:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
22:30 Romantiškos akimirkos.  
00:05 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).

06:45 “Televitrina”. Lietuva. 
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
08:00 “Mažosios kerėtojos”  
09:00 “Pižamų herojai” 

09:30 “Mano mažasis ponis”  
10:00 “Franklinas ir draugai”  
11:00 “Dėdulės Marabu spar-
nai” (kart.) 
11:25 “Nežiniukas mokosi” 
(kart.) 
11:40 “Reksas” (kart.) 
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”  
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą”  
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
15:00 “Kulinarinis reidas”  
16:00 “Džeimis gamina na-
muose”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Vestuvių planuotoja” 
N-7 
20:00 “Kaip grybai su žirniais 
kariavo”  
20:25 “Nepaklusnus kačiukas”  
20:40 “Reksas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”.  
21:00 “Ir vėl šešiolikos” N-7 
23:00 “Žmogžudystė Bajonėje” 
N-14 (kart.) 
01:05 “Vestuvių planuotoja” 
(kart.) N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7 
07:25 “Paskutinė lokių karalys-
tė” (kart.) N-7 
08:30 “Iš peties” (kart.) N-7 
09:30 “Vienam gale kablys”.  
10:00 “Žvejo nuotykiai” N-7 
11:00 “Pragaro kelias” N-7 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7 
13:00 “Paskutinė lokių karalys-
tė” N-7 
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7

16:00 “Iš peties” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 
18:00 “Skorpionas” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7  
21:00 “Žinios”.  
21:53 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14 
23:00 “Kalėjimo bėgliai” N-14 
00:00 “Heraklis” N-14 (kart.)

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7 
07.55 „Pasaulio turgūs. 
Nuotykiai turguje“. N-7 
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 „Pavojingiausios kelio-
nės. Mongolija“. N-7
10.35 „Pavojingiausios kelio-
nės. Peru“. N-7 
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7 
13.50 „Širdies plakimas“ N-7 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Grįžtu namo. N-7 
16.55 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas.  
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7 
19.00 „Jekaterina Didžioji“ N-7 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Jekaterina Didžioji“ N-7 
21.30 Skinsiu raudoną rožę.  
22.00 Žinios. 
22.27 Orai. 
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ N-7 
00.40 „Viskas dėl tavęs“ N-7 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
07:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7.  
10:20 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 N-7.  
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4.  
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
15:10 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Premjera. Seserys N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Ved. 
Vytautas Šerėnas. 
23:00 Genijus. Einšteinas N-14 
24:00 LRT radijo žinios.

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 “Ponas Bynas” N-7 
11:25 “Meilės sparnai”  

13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys” 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 “ Rimti reikalai” N-7 
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Operacija “Argo” N14  
00:50 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Ančiukų istorijos”  
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Kobra 11” N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” 
N-7 
11:55 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Visi mes žmonės”. N-7 
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Kobra 11” N-7 
23:00 “Blogas policininkas” N-14 
00:05 “Kastlas” N-7 

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 

08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) 
N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre.  
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys N14 
23:15 Į saulę (k) N14 
01:05 “Juodasis sąrašas” (k) N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Būrėja” (k) 
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7 
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” 
N-7 
16:05 “Tinginių miestelis”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Kaip pavogti nuotaką N-7 

23:05 “Mano lemties diena” N-7 
00:55 Foilo karas. Karo aukos 
N-7 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 „Vilnius Jazz 2017“. (kart.). 
07:10 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:20 Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.). 
07:30 Detektyvė Miretė (kart.). 
07:40 Aviukas Šonas 5 (kart.). 
07:50 Stop juosta. (kart.). 
08:20 Atspindžiai. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Šventasis karas. Pranašo 
kardas  
13:10 Durys atsidaro. (kart.). 
13:40 Islamas ir Vakarai. Iššūkis 
(kart.). 
14:30 Lemtinga diena. Žmonijos 
griūtis (kart.). 
15:20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
18:00 Šventinis koncertas Mokslo 
metų pradžiai ir Laisvės dienai 
„Dainuojame Tėvynei ir laisvei“.  
19:30 Prokurorai.  
20:30 Diana. Septynios pasaulį 
sukrėtusios dienos  
22:10 Krantinėje N-7 
23:55 DW naujienos rusų kalba. 
00:10 Dabar pasaulyje

06:15 “Televitrina” 

06:30 “Kaip grybai su žirniais 
kariavo” (kart.) 
06:55 “Nepaklusnus kačiukas” 
(kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:00 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:00 “Ir vėl šešiolikos” N-7 (kart.) 
13:00 “Mano mažasis ponis” 
(kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Drambliukas nori mokytis”  
20:15 “Argonautai”  
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” 
21:00 “Valentinos bučinys” N-7 
22:55 “A  matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7 

06:05 “Televitrina”. 
06:20 “Pavojingiausi pasaulio 
vairuotojai” (kart.) N-7 
07:00 “Pragaro kelias” (kart.) N-7 
08:00 “Skorpionas” (kart.) N-7 
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7 
13:30 “Iš peties” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7 

18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Naša Raša” N-7 
22:00 “Pašėlęs policininkas” 
N-14 
23:00 “Lozoriaus efektas” N-14 
00:40 “Daktaras Hausas” N-14 

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-
Narutavičienė“.  
07.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Delta“ N-7. 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7 
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Juodosios katės“ N-7 
12.30 „Bitininkas“ N-7 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7 
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.52 Orai. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“. 
19.00 „Bitininkas“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
N-7 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas.  
00.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2018 09 04

trečiadienis 2018 09 05

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
07:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7. 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
15:10 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 12 beždžionių 1 N-14 
23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 (kart.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 

08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 “ Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Maksimali bausmė N14.  
00:30 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Ančiukų istorijos”  
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.) 
N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
11:55 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Prieš srovę”. N-7 
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Išeities kodas” N-14 
23:50 “Kastlas” N-7 
00:50 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 

N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Galutinis tikslas 2 N14 
22:45 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys (k) N14 
00:50 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7
09:50 “Būrėja” 
10:25 “Būrėja” (k)  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7 
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” 
N-7 
16:05 “Tinginių miestelis” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-

ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Somos įlankos valkata N14 
23:05 “Mano lemties diena” N-7 
00:55 Foilo karas. Puolimo pla-
nas N-7 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Akacijų alėja 2018. (kart.). 
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 (kart.). 
07:50 Kelias į namus. 
08:20 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Šventasis karas. Kryžiaus 
žygis į Jeruzalę  
13:10 Nacionalinis turtas (kart.). 
13:35 Diana. Septynios pasaulį 
sukrėtusios dienos (kart.). 
15:20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 UEFA „Tautų taurės“ futbolo 
turnyrui artėjant. 
19:00 Laisvės vėliavnešiai.  
19:30 Meilė kaip mėnulis.  
20:25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė.  
21:15 Šaltojo karo paslaptys. 
Atominės bombos vagystė  
22:10 Komisarė Lanc N-14 
00:10 DW naujienos rusų kalba.
  

06:15 “Televitrina”.  

06:30 “Drambliukas nori mokytis” 
(kart.) 
06:45 “Argonautai” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. (kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:00 “Valentinos bučinys” (kart.) 
N-7 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Kaip kupranugaris ir asiliu-
kas į mokyklą ėjo”  
20:15 “Kalifas - gandras” 
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai”. 
21:00 “Valentinos bučinys” N-7 
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pragaro kelias” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai”  
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 

15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
18:30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”  
18:30 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Priverstas žudyti” N-14 
23:05 “X mutantai” N-7 
00:05 “Pėdsakai” N-7 
01:00 “Daktaras Hausas” N-14

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Vantos lapas.  
07.10 Skinsiu raudoną rožę.  
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7 
10.20 „Neišsižadėk“ N-7 
11.25 „Juodosios katės“ N-7 
12.30 „Bitininkas“ N-7 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ 
N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.57 Orai. 
19.00 „Bitininkas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.05 „Delta“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
07:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7. 
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.  
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
15:10 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Gyvenimas.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina geriau!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Smaragdo miestas N-14 
23:45 Klausimėlis.lt.  
24:00 LRT radijo žinios. 
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 
N-7 (kart.). 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.   
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 

14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 “ Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Melo pinklės N14 
01:00 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
11:55 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
13:30 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:00 “TV3 žinios”.  
18:22 “TV3 sportas”. 
18:27 “TV3 orai”.  
18:30 “Kontrolinės vyrų krepšinio 
varžybos. Suomija - Lietuva”. 
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Meilės pusiausvyra” N-14 
22:25 “Vikinglotto”.  
22:30 “Meilės pusiausvyra” N-14 
23:55 “Kastlas N-7 
00:55 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7 

07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Raudonkepuraitė N14 
23:00 Galutinis tikslas 2 (k) N14 
00:40 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!” 
07:20 “Džekas Hana kviečia į gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos dide-
nybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja”  
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Detektyvė Rizoli” N-7 
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” N-7 
16:05 “Tinginių miestelis” 
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 Paslaptingos mirtys Avinjone 
N14 
22:50 “Mano lemties diena” N-7 

00:40 Foilo karas. Palūžusios sielos 
N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Akacijų alėja 2018. (kart.). 
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 (kart.). 
07:55 Pradėk nuo savęs. (kart.). 
08:25 Nacionalinis turtas. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Šventasis karas.Turkai prie 
Vienos vartų  
13:05 Linija, spalva, forma. (kart.). 
13:30 Stilius. (kart.). 
14:25 Šaltojo karo paslaptys. 
Atominės bombos vagystė (kart.). 
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
18:30 Septynios Kauno dienos.  
19:00 Aktorės Vaivos Mainelytės 
jubiliejui. Vaiva. Gyvenimas už 
lango.  
19:55 Aktorės Vaivos Mainelytės 
jubiliejui. Velnio nuotaka.  
21:15 Virusų medžiotojai. Kaip 
sustabdyti artėjantį protrūkį  
22:15 Arbatėlė su Musoliniu N-14. 
00:10 DW naujienos rusų kalba.
   

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Kaip kupranugaris ir asiliu-

kas į mokyklą ėjo” (kart.) 
06:45 “Kalifas - gandras” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7 
11:00 “Valentinos bučinys” (kart.) 
N-7 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Mažosios kerėtojos” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Pirmoji pamoka”  
20:15 “Karlsonas sugrįžo”  
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Skarlet” N-7 
22:55 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:55 “TV Pagalba”. N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.) 
N-7 
13:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendrikas” 
(kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 

16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendrikas” 
N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Teisingumo ieškotojas” N-14 
23:10 “X mutantai” N-7 
00:10 “Pėdsakai” N-7 
01:05 “Daktaras Hausas” N-14

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Kaimo akademija.  
07.10 4 kampai.  
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7 
10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7 
11.25 „Juodosios katės“ N-7 
12.30 „Bitininkas“ N-7 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.52 Orai. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 
verta“. 
19.00 „Bitininkas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 
verta“. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.05 „Delta“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2018 m. rugsėjo 1 d.

ketvirtadienis 2018 09 06

penktadienis 2018 09 07

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
07:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7. 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 Gyvenimas. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro.  
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
15:10 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Specialus tyrimas.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Prieš audrą 1 N-7. 
24:00 LRT radijo žinios. 
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7 (kart.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  

13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Valanda su Rūta.  
21:00 “Rimti reikalai” N-7.  
21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 
22:30 Pasmerktas būrys N14 
00:25 “Akloji zona” N-7

06:10 “Televitrina”.  
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Kobra 11” N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
11:55 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Farai”. N-7 
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7 
21:00 “TV3 vakaro žinios”.  
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.  
22:00 “Kartą Rytų Europoje” N-14 
23:50 “Kastlas” N-7 
00:50 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 

08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Aurora. Operacija 
“Likvidavimas” N14 
22:55 Raudonkepuraitė (k) N14 
00:50 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem” N-7 
09:50 “Būrėja” 
10:25 “Akloji”  
11:00 “Akloji” (k)  
11:35 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” 
N-7 
16:05 “Tinginių miestelis”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 

21:00 Praradimas N14 
22:55 “Mano lemties diena” N-7 
00:50 Foilo karas. Pavojus atšauk-
tas N-7

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Akacijų alėja 2018. (kart.). 
07:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 (kart.). 
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 (kart.). 
08:20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Šventasis karas. Kaizerio 
džihadas  
13:05 Euromaxx. (kart.). 
13:35 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:25 Virusų medžiotojai. Kaip 
sustabdyti artėjantį protrūkį (kart.). 
15:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2  
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
18:30 Nacionalinis turtas.  
19:00 Lietuva mūsų lūpose.  
19:30 Meilė kaip mėnulis.  
20:25 Anapus čia ir dabar.  
21:15 Mano tėviškė. 
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis vertybėmis. 
Eikando salės rudens spalvos ir 
Jamagoši Amida-dzu paveikslas  
22:15 Mano mažytė žmona.  
23:30 ARTi. Veidai. (kart.). 
23:45 DW naujienos rusų kalba. 

24:00 Dabar pasaulyje. 
 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Pirmoji pamoka” (kart.) 
06:45 “Karlsonas sugrįžo” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7 
09:30 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.) 
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:00 “Skarlet” (kart.) N-7 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Pižamų herojai” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
17:30 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Kakė Makė”.  
20:15 “Tarakonas”  
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Pasimatymų vadovėlis” N-7 
22:50 “Aš matau tave” (kart.) N-7 
00:50 “TV Pagalba”. N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Vienam gale kablys”. (kart.) 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 

14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 
19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Saša ir Tania” N-7 
20:30 “Žinios”.  
20:58 “Orai”.  
21:00 “Karšta pupytė” N-14 
23:05 “X mutantai” N-7 
00:05 “Pėdsakai” N-7 
01:05 “Daktaras Hausas” N-14 

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Grilio skanėstai.  
07.10 Gyvenimo būdas.  
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7 
10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7 
11.25 „Juodosios katės“ N-7 
12.30 „Bitininkas“ N-7 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.57 Orai. 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.52 Orai. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“. 
19.00 „Bitininkas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.30 Lietuva tiesiogiai.  
20.57 Orai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.52 Orai. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.05 „Delta“ N-7

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
06:05 Labas rytas, Lietuva.  
06:30 Žinios. Orai.  
06:37 Labas rytas, Lietuva.  
07:00 Žinios. Orai. Sportas.  
07:10 Labas rytas, Lietuva.  
09:15 Senis N-7. 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
8 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas N-7. 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 
13:00 Vartotojų kontrolė.. (kart.). 
13:58 „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.  
14:15 Laba diena, Lietuva.  
15:00 Žinios. Orai.  
15:10 Laba diena, Lietuva.  
16:30 Seserys N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 „Kas ir kodėl?“.  
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:25 „Keno Loto“. 
20:30 Panorama.  
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 
21:29 „Jėga“. 
21:30 UEFA „Tautų taurės“ futbolo 
turnyras. Lietuva – Serbija.  
23:45 Premjera. Paguodos kvantas  
01:30 Klausimėlis.lt (kart.). 

06:10 Dienos programa. 
06:15 “Mano gyvenimo šviesa” N-7 
07:30 “Keista šeimynėlė”  
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” 
N-7 
08:55 Rytas su LNK.  
10:55 KK2 (k). N-7.  
11:25 “Meilės sparnai”  
13:25 “Gyvenimo daina” N-7 
14:25 “Dvi širdys”  

16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:35 Gyvūnų policija. N-7.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2 
penktadienis. N-7.  
21:00 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta N-7 
23:40 Europa N-7 
01:20 Pasmerktas būrys (k) N14.  

06:10 “Televitrina”. Lietuva. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7 
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7 
07:55 “Farai”. N-7 
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7 
10:00 “Tai - mano gyvenimas” N-7 
11:55 “Laukinė žemė” N-7 
13:00 “Pažadėtoji” N-7 
15:00 “Simpsonai” N-7 
16:00 “TV3 žinios”.  
16:28 “TV3 orai”.  
16:30 “TV Pagalba”. N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”.  
19:30 “Ledynmetis. Žemynų atsira-
dimas”. N-7 
21:10 “Poilsiautojai. Pavydo žaidy-
nės”. N-14 
23:20 “Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas” N-14 
01:25 “Išeities kodas”. N-14 (kart.)

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7 
07:30 “Kijevo operatyvinė grupė” 
(k) N-7 
08:30 “Farų karai” (k) N-7 
09:30 “Teisingumo agentai” (k) N-7 
10:35 “Kobra 11” (k) N-7 
11:40 “Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7 
12:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7 
13:45 “Kijevo operatyvinė grupė” 
N-7 
14:50 “Farų karai” N-7 
15:50 “Teisingumo agentai” N-7 
16:55 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7 
19:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7 
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Juodoji aušra N14 
23:00 Aurora. Operacija 
“Likvidavimas” (k) N14 
00:50 “Strėlė” N-7

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pričiupom!”  
07:20 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”  
07:50 Sveikinimai (k).  
10:25 “Būrėja”  
11:00 “Akloji”  
11:35 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” (k) N-7 
12:35 “F. T. Budrioji akis”  
13:35 “Savas žmogus” (k) N-7 
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”  
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”  
15:40 “Marvel animė. Iksmenai” N-7 
16:05 “Tinginių miestelis”  
16:30 “Būk su manim” N-7 
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7 
19:00 “Nusivylusios namų šeiminin-
kės” N-7 
19:55 “Savas žmogus” N-7 
21:00 “Paslėptas gyvenimas” N14 
23:30 Uždara grandinė N14 
01:20 Foilo karas. Rusų namai N-7 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.). 
07:00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 (kart.). 
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 2 (kart.). 
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
1 (kart.). 
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 
(kart.). 
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.). 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
(kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Samdiniai. Idealistai prieš 
„Islamo valstybę“  
13:10 Stop juosta. (kart.). 
13:40 Stambiu planu. (kart.). 
14:25 Mūsų miesteliai. Jūžintai. 1 
d. (kart.). 
15:20 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2  
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai  
15:45 Premjera. Detektyvė Miretė  
15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
18:00 Mokslo sriuba. (kart.). 
18:30 Auksinis protas. 
20:25 Kultūros teismas.  
21:15 Pasienis N-14 
22:50 Mari Samuelsen ir NIKO fes-
tivalyje „Midsummer Vilnius 2018“. 
00:20 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Kakė Makė”. (kart.) 
06:45 “Tarakonas” (kart.) 
07:10 “Reksas” (kart.) 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 

(kart.) 
07:30 “Maištingas angelas” (kart.) 
N-7 
08:30 “Mažoji nuotaka”. (kart.) N-7 
09:35 “Džeimis gamina namuose” 
(kart.) 
10:05 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) 
N-7 
11:05 “Pasimatymų vadovėlis” N-7 
(kart.) 
13:00 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės” (kart.) 
13:30 “Pižamų herojai” (kart.) 
13:55 “Pasikeisk!” N-7 
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7 
15:55 “Maištingas angelas” N-7 
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7 
18:00 “Aš matau tave” N-7 
20:00 “Stebuklai vidury baltos 
dienos”  
20:25 “Trys medkirčiai”  
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.  
21:00 “Pakeliui”. N-14 
23:05 “Aš matau tave” . (kart.) N-7 
01:05 “TV Pagalba”. N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Saša ir Tania” (kart.) N-7 
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7 
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7 
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7 
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7 
10:30 “Simpsonai” N-7 
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7 
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” (kart.) N-7 
13:30 “Univeras. Naujas bendri-
kas” (kart.) N-7 
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Kaulai” N-7 
16:00 “CSI Majamis” N-7 
17:00 “Kobra 11” N-7 
18:00 “Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama” N-7 

19:00 “Univeras. Naujas bendri-
kas” N-7 
20:00 “Farai”.. N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:52 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Vėlaus vakaro panorama”. 
N-14 
22:30 “Kietas riešutėlis. Puiki diena 
mirti” N-14 
00:25 “Teisingumo ieškotojas” 
N-14 (kart.)

06.20 Programa. 
06.24 TV parduotuvė. 
06.40 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
07.10 Grilio skanėstai.  
07.40 Lietuva tiesiogiai.  
08.10 „Delta“ N-7 
09.15 „Moterų daktaras“ N-7 
10.20 Partizanų keliais 2. N-7 
10.50 Grįžtu namo. N-7 
11.25 „Juodosios katės“ N-7 
12.30 „Bitininkas“ N-7 
13.35 TV parduotuvė. 
13.50 „Gluchariovas“ N-7 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ N-7 
16.00 Reporteris.  
16.27 Orai. 
16.30 Gyvenimo būdas. N-7 
17.00 „Moterų daktaras“ N-7 
18.00 Reporteris.  
18.45 Keliauk su „Reporteriu“.  
18.57 Orai. 
19.00 „Bitininkas“ N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Grilio skanėstai.  
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ N-7 
22.00 Reporteris.  
22.45 Keliauk su „Reporteriu“.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“ N-7 
00.05 „Delta“ N-7 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 
07:00 Gimtoji žemė.  
07:30 Premjera. Hani ir Nani 2  
09:00 Labas rytas, Lietuva.  
09:30 Žinios. Orai.  
09:35 Labas rytas, Lietuva.  
10:30 Žinios. Orai.  
10:35 Labas rytas, Lietuva.  
12:00 Planeta Žemė 2. Kalnai  
12:55 Metų laikai. Ruduo  
13:50 Džesika Flečer 4 N-7 
15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai  
16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Teisė žinoti.  
18:30 Vakaras su Edita.  
19:30 Stilius.  
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama.  
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Gražiausios poetų 
dainos.  
22:40 Didžioji afera N-7 
00:30 Paguodos kvantas N-14 
(kart.). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 “Žvėrelių būrys”  
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”  
07:20 “”Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu Panda”  
07:45 “Sveiki atvykę į “Veiną””  
08:10 “Pabaisiukas Bansenas”  
08:35 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”  
09:00 “Ogis ir tarakonai”  
09:20 “Drakonų kova. Super” 
N-7 

09:50 Blizgutis  
11:25 Herbis. Lenktynių asas  
13:25 Sugrįžimas į Žydrąją 
pakrantę N-7 
15:25 Ir vėl tu! N-7 
17:30 Bus visko.  
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 
19:30 Alvinas ir burundukai 3  
21:15 Tami N14 
23:10 Sekso abėcėlė S 
01:05 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta (k) N-7 

06:15 “Televitrina”.  
06:30 “Aladinas” (kart.) 
07:00 “Ančiukų istorijos”  
07:30 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai”  
08:00 “Aladinas”  
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
09:00 “Virtuvės istorijos”.  
09:30 “Gardu Gardu”.  
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Mokytis niekada ne-
vėlu”.  
11:00 “Misija: dirbame sau”.  
11:30 “Egipto princas” N-7 
13:20 “Šoklusis bičiulis. 
Pasaulio čempionas”  
15:00 “Svajoklis Badis” N-7 
16:45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7 
18:30 “TV3 žinios”.  
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”.  
19:25 “Eurojackpot”.  
19:30 “Princesės dienoraštis”. 
N-7 
21:50 “Keleiviai” N-14 
23:40 “Rytai” N-14 
01:55 “Poilsiautojai. Pavydo 
žaidynės” N-14 (kart.) 

06:15 “Didžiojo sprogimo 
teorija” (k) N-7 
08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
09:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės”  
09:30 “Varom!” N-7 
10:00 “Vaikai šėlsta”  
10:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7 
11:30 “Nepaliesta Meksika” 
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7 
13:40 “Ekstrasensų mūšis”  
16:00 “Reali mistika” N-7 
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai” 
N-7 
18:15 “Kas žudikas?” N-7 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 Paskutinis samurajus 
N14 
00:25 Bepročiai S 

06:20 Teleparduotuvė. 
06:50 “Pragaro katytė”  
07:45 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7 
08:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” (k)  
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7 
10:30 “Akloji” (k)  
11:35 “Būrėja” (k)  
12:45 “Nekviesta meilė 3”  
14:45 “Pragaro katytė” 
15:45 “Širdele mano” N-7 
17:45 “Akloji”  
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Imperatorė Ki”  
21:00 “Tiltas” N14 
23:25 “Begėdis” S 
01:30 Uždara grandinė (k) 
N14 
 

 KULTŪRA
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Laumės juosta 2018. 
(kart.). 
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
08:05 Misija: Vilnija.  
08:30 Mano mama gamina 
geriau! (kart.). 
09:30 Režisieriaus Petro 
Abukevičiaus 90-osioms 
gimimo metinėms. Meškutės 
Nidos nuotykiai.  
11:00 Makbetas  
13:20 Klauskite daktaro.  
14:10 Stilius.  
15:05 Giminės ir...  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Laukinės gamtos slė-
piniai.  
17:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.). 
17:30 Prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai.  
18:15 Stambiu planu.  
19:00 Kėdainių miesto šven-
tės didysis koncertas.  
22:00 Andromedos štamas 
N-14 
00:10 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Kultūra+”.  
07:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
08:00 “Mažosios kerėtojos”  
08:30 “Geriausios draugės”  
09:00 “Pižamų herojai”  
09:30 “Mano mažasis ponis”  
10:00 “Franklinas ir draugai”  
11:00 “Stebuklai vidury baltos 
dienos” (kart.) 
11:25 “Trys medkirčiai” (kart.) 
11:40 “Reksas” (kart.) 

11:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”. (kart.) 
12:00 “Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės”  
13:00 “Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą”  
14:00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
15:00 “Tavo augintinis”.  
15:30 “Kulinarinis reidas”  
16:00 “Džeimis gamina na-
muose”  
17:00 “Detektyvė Klara” N-7 
18:05 “Vestuvių planuotoja” 
N-7 
20:00 “Paskutinė slibino 
Goriničiaus nuotaka”  
20:25 “Grybukas - stogiukas”  
20:40 “Reksas”  
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai”.  
21:00 “Žmogžudystė 
Finistere” N-14 
23:10 “Pakeliui”. N-14 (kart.) 
01:10 “Vestuvių planuotoja” 
(kart.) N-7 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7 
07:25 “Paskutinė lokių kara-
lystė” (kart.) N-7 
08:30 “Planetos talentai” 
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.) 
09:30 “Statybų gidas”.  
10:00 “Gazas dugnas”. N-7 
10:30 “Autopilotas”.  
11:00 “Pragaro kelias” N-7 
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7 
13:00 “Paskutinė lokių kara-
lystė” N-7 
14:00 “Atšiaurioji Aliaska” N-7 
15:00 “Ledo kelias” N-7 
16:00 “Iš peties” N-7 
17:00 “Sandėlių karai” N-7 

18:00 “Skorpionas” N-7 
19:00 “Amerikos talentai” N-7 
21:00 “Žinios”.  
21:52 “Sportas”. 
21:58 “Orai”.  
22:00 “Geležinis žmogus 3” 
N-7 
00:35 “Kietas riešutėlis. Puiki 
diena mirti” N-14 (kart.)

07.00 Programa. 
07.04 TV parduotuvė. 
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7 
07.55 „Neprijaukinti. Afrika“. 
N-7 
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
08.45 Skinsiu raudoną rožę.  
09.30 Vantos lapas.  
10.00 Grilio skanėstai.  
10.30 Gyvenimo būdas. N-7 
11.00 „Iššūkis“ N-7 
13.00 „Baltoji vergė“ N-7 
15.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi.  
15.15 Skinsiu raudoną rožę.  
16.00 Žinios. 
16.12 Orai. 
16.15 Rubrika „Saugi vai-
kystė“. 
16.20 Partizanų keliais 2. N-7 
16.50 Grilio skanėstai.  
17.25 „Neišsižadėk“ N-7 
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 „Neišsižadėk “ N-7 
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7 
22.00 Žinios. 
22.27 Orai. 
22.30 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ N-7 
23.00 „Iššūkis“ N-7 
01.00 „Moterų daktaras“ N-7

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

Gaminimo eiga:

Svogūną smulkiai supjaustome 
ir pakepiname, kol gražiai pagels-
ta. Sudedame kubeliais pjaustytus 
obuolius. Patroškiname, kol obuo-
liai pradeda minkštėti. Dedame 
viską į puodą, kuriame supiltas 
sultinys.

Toje pačioje keptuvėje patroš-
kiname moliūgą, kol jis pradės 
minkštėti. Dedame jį į puodą su 
sultiniu. Suberiame visus priesko-
nius, cukrų, druską, ir verdame, 
kol moliūgas išverda. Tada sudeda-
me susmulkintą česnaką, supilame 
grietinėlę, užviriname ir nukeliame 
nuo ugnies. Sutriname sriubą blen-
deriu.

Kreminė moliūgų sriuba su 
obuoliais
Ingredientai: 

600 g kubeliais supjaustyto
 moliūgo
2 dideli kietesni obuoliai
1 svogūnas
2-3 česnako skiltelės
0,5 a. š. čiobrelio
0,5 a. š. muskato
0,5 a. š. raudonėlio
0,5 a. š. pipirų
druskos
1 v.š. rudojo cukraus
apie 1200 ml sultinio 
200 ml grietinėlės
alyvuogių aliejaus kepimui
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spektras

2018 m. rugsėjo 6 d. 10 val. šaukiamas Neeilinis Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 44-asis posėdis.
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2018 m. rugsėjo 4 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val.  I a.  108  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val.  III a. 304 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

(Atkelta iš 1 psl.)

Mįslingi susitikimai su 
sodininkais

Maždaug prieš mėnesį Anykščių 
rajono mero K.Tubio darbotvarkė-
je buvo pasirodžiusi informacija, 
kad jis susitiks su sodų bendrijos 
„Voruta“ gyventojais. Kokiu tikslu 
– darbotvarkėje nebuvo nurodyta, o 
„Anykštai“ tuo pasidomėjus, iš sa-
vivaldybės buvo gautas atsakymas, 
kad informacija apie tai bus pavie-
šinta po susitikimų su gyventojais. 
Savo pažado savivaldybė neištesė-
jo, tačiau prisiminti šią istoriją pa-
skatino skambutis į redakciją.

Kelią projektuoja be dalies
gyventojų parašų

Janina Sireikienė piktinosi, kad 
Anykščių rajono savivaldybė be 
gyventojų sutikimo per sodininkų 
bendriją „Voruta“ planuoja tiesti 
kelią, konkrečiai nepaaiškindama, 
kam jis bus skirtas, be to tas kelias 
jau pradėtas projektuoti, nors tam 
nepritarė dalis šalia jo gyvenančių 
sodų bendrijos narių.

„Mūsų parašų neturi – nei mūsų, 
nei gretimo sklypo, o dabar vaikšto 
projektuotojai iš Vilniaus, matuoja, 
daro nuotraukas. Kaip dabar gali 
be mūsų parašų sugalvoti per mūsų 
žemę tą kelią vesti?“, - klausė J. Si-
reikiene.

Pasak J.Sireikienės, prieš mėnesį 
Anykščių rajono savivaldybės va-
dovų susitikimas su sodininkų ben-
drijos „Voruta“ gyventojais nieku 
gyvu nepriminė susirinkimo.

„Po vieną gaudė ir pasirašinėjo 
visi tiesiog prie mašinos. Atvažiavo 
Blazarėnas, mačiau, kaip pasiraši-
nėjo žmogus ant mašinos kapoto 
ant paprasto blanko. Žmogus pasi-

Medinės pilies rezervinis kelias 
driekiasi per sodininkų bendriją

rašė, nes sakė turėjau pasirašyti, nes 
komunaliniame ūkyje dirbu. Kita 
moteriškė sakė, kad jai pamelavo, 
nes jai sakė, kad visi jau pasirašė. 
O mes nepasirašome. Buvo atlėku-
si sodininkų bendrijos pirmininkė 
Jolanta Pleškienė ir sakė, kad turė-
sime vis tiek pasirašyti arba vietoje 
mūsų pasirašys sodininkų bendrijos 
tarybos nariai. 12 metų čia gyve-
name, patys tą keliuką tvarkomės, 
ta Pleškienė mums nieko net ne-
tvarko – žiemą kelią nusivalome, 
vasarą žvyrą arba skaldą vežamės. 
Viską patys tvarkomės“, - kalbėjo 
J.Sireikienė.

Nepaaiškina, kam bus skirtas 
kelias

Paklausus, ar rajono valdžia 
paaiškino, kas bus daroma su so-
dininkų bendrijos „Voruta“ keliu, 
J.Sireikienė kalbėjo: „Nieko nepa-
aiškino. Matome, kad viskas vyksta 
melagingai ir greitai. Tą kelią vieną 
kartą vadina rezerviniu, kitą kartą – 
statybos keliu, kad gaisrinė prava-
žiuotų. Mes taip ir nesuprantame. 
Nebuvo susirinkimo normalaus, 
kad visus kaimynus sukviestų. Su-
važiavo kartą Gališanka, Blazarėnas 
ir meras, o buvome mes, dar vieno 
sklypo gyventojas, kuris nepasirašo 
ir dar vienas kaimynas. O turėjome 
būti visi penkiese. Tris parašus su-
sirinko.“

Į gyventojų laiškus neatsako

Prieš tris savaites, pasak 
J.Sireikienės, sodų bendrijoje „Vo-
ruta“, šalia planuojamo rezervinio 
kelio buvo pasirodę žemėtvarki-
ninkai, kurie jai priekaištavo, kad 
jos auginamos tujos 60 cm į kelią 
„nuėjusios“.

„Paaiškinau, kad taip buvo išma-

tuota“, - sakė J.Sireikienė.
K.Sireikienė sakė, kad ji ir jos 

kaimynas Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojui R.Blazarėnui dėl nu-
matomo tiesti rezervinio kelio rašė 
elektroninius laiškus, tačiau jau 4 
savaitės, kai negauna jokių atsaky-
mų.

Valdžia aiškina, kad ties 
rezervinį kelią 

Sodininkų bendrijos „Voruta“ pir-
mininkė Jolanta Pleškienė „Anykš-
tai“ paaiškino, kas bus daroma su į 
sodininkų bendrijoje „Voruta“ ve-
dančiu keliu.

„Tai bus rezervinis kelias, kuris 
ves į priepilį, kad reikalui esant ten 
galėtų privažiuoti gaisrininkai ir 
kitos tarnybos. O toliau į pakalnę, 
pro mišką Vorutos link savivaldybė 
darysis kelią iš projekto. Tuo pačiu 
darydama tą rezervinį  kelią, patvar-
kys ir mūsų sodininkų bendrijos ke-
liuką“, - pasakojo J.Pleškienė. Pa-
šnekovė sakė, kad apie tai, kam bus 
naudojamas minimas kelias prieš 
mėnesį sodų bendrijoje „Voruta“ 
vykusiame susirinkime pristatę ra-
jono vadovai.

Nustebino, kad renkami 
parašai

„Vorutos“ sodininkų bendrijos 
pirmininkė J.Pleškienė stebėjosi iš 
„Anykštos“ išgirdusi, kad rajono 
vadovai iš gyventojų rinko parašus.

„Tą dieną, kai atvažiavo rajono 
valdžia, mums liepė surinkti so-
dininkų bendrijos valdybą ir mes 
ją surinkome. O kam tie parašai iš 
gyventojų – aš nežinau. Yra surašy-
tas valdybos protokolas, nes staiga 
ir dabar sušaukti visą sodininkų 
bendriją yra iššūkis“, - kalbėjo 
J.Pleškienė.

Sodininkų bendrijos „Voruta“ 
pirmininkė J.Pleškienė svarstė, 
kad renkant žmonių parašus, tuo-
met kažkas turėtų būti paimta iš jų 
privačios valdos. „Vienas turi šiek 
tiek tvorą išlindusią, kito tujos per 
plačiai auga. Peržiūrės dar kartelį 
kieno čia klaida, nieko čia ir dabar 
tvarkytis nereikia. Tas dalykas su 
laiku susitvarkys. Tai nėra kažkoks 
konfliktas“, - kalbėjo J.Pleškienė.

Netiki, kad medinė pilis degs 
dažnai

Pasak J.Pleškienės, kalbėta ir apie 
tai, kad sodų bendrijos „Voruta“ ke-

lias netaps judria gatve, kuria 
nuolat zuja automobiliai.

„Mes apie tai kalbėjome. Bus 
ir šlagbaumai, ir ženklas, kad 
nepasidarytų intensyvaus judėji-
mo kelias“, - sakė J.Pleškienė.

Tačiau, jei tuo keliu judės me-
dinę pilį statanti technika?

„Aš netikiu, kad kas mėnesį ta 
pilis degs. Tas kelias bus skir-
tas sodininkams ir specialiajam 
transportui pravažiuoti“, - juo-
kėsi J.Pleškienė.

Neigia, kad kelias susijęs su 
pilies statybomis

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis „Anykštai“ sakė, kad 
pastaraisiais mėnesiais jis lankė-
si dviejose Anykščių sodininkų 
bendrijose – „Šilelis“ ir „Voru-
ta“.

„Mes šnekėjome apie kolekty-
vinių sodų kelių perėmimą, nes 
buvo iš Vyriausybės raštas, kad 
sodų bendrijos kelius perimti sa-
vivaldybei. Matavome pločius, 
koks plotis yra tarp sklypų, auga-
lų ir panašiai“, - sakė K.Tubis.

Pasiteiravus apie rezervinį ke-
lią link planuojamos statyti me-
dinės pilies, meras K.Tubis šia 
tema plačiau kalbėti nepanoro: 
„Apie rezervinį kelią pilies sta-
tyboms kalbos nėra“.

Parašus rinko dėl 
apsidraudimo

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas R.Blazarėnas 
„Anykštai“ paaiškino, kodėl iš 
sodininkų bendrijos „Voruta“ 
gyventojų, kurie gyvena šalia 
planuojamo tiesti rezervinio 
kelio medinės pilies link, buvo 
renkami parašai.

„Paprasčiausiai įrengiant kelią 
reikalingas kaimynų sutikimas. 
Tas kelias nebus platinamas, 
žmonių sklypų niekas nenaciona-
lizuos“, - ramino R.Blazarėnas.

Dėl planuojamo tiesti rezervi-
nio kelio per sodininkų bendriją 
„Voruta“ R.Blazarėnas sakė iš 
gyventojų skundų nesulaukęs.

„Čia eina su pilies projektu. 
Bus viskas užbaigta, tai ir bus 
viskas užbaigta“, - paklaustas, 
kada planuojama užbaigti re-
zervinio kelio per sodų bendriją 
„Voruta“ darbus, sakė vienas iš 
Anykščių savivaldybės vadovų 
R.Blazarėnas.

Dalis sodininkų bendrijos „Voruta“ gyventojų pageidauja ramy-
bės ir nenori, kad šiuo keliu link planuojamos statyti medinės 
pilies judėtų transporto priemonės.

Referendumas. Organizuo-
jant referendumą dėl dvigubos 
pilietybės išplėtimo būtų tikslin-
ga kreiptis į Konstitucinį Teismą 
(KT) išaiškinimo, ar balsavimas 
su dviejų savaičių pertrauka ne-
prieštarauja pagrindiniam šalies 
įstatymui, mano Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pir-
mininkė Laura Matjošaitytė. „Aš 
palaikyčiau idėją kreiptis į Kons-
titucinį Teismą, kad jis tartų savo 
galutinį žodį ir sudėliotų taškus. 
Nes dabar turime situaciją, kai 
yra  įvairių interpretacijų: vieni 
sako, kad gali prieštarauti Kons-
titucijai, kiti sako, kad negali 
prieštarauti, tačiau tų patvirtintų 
faktų neturime“, – po susitiki-
mo su Seimo pirmininku Viktoru 
Pranckiečiu sakė VRK vadovė.

Domėjosi. Premjeras Saulius 
Skvernelis penktadienį lanky-
sis Vilniaus apygardos teisme, 
kur domėsis teisėjų darbo sąly-
gomis. Kaip sakė premjero atsto-
vas spaudai Tomas Beržinskas, 
S. Skvernelis penktadienį vyko 
į Vilniaus apygardos teismą , 
kur su teismo atstovais kalbėjosi 
apie teismų sistemos aktualijas, 
atlyginimus, darbo sąlygas, kitus 
klausimus. Teismo atstovai žadė-
jo aprodyti patalpas, kur laikomi 
bei į teismo salę vedami konvo-
juojami asmenys, darbuotojų ka-
binetus.

Nedarbas. Nedarbo lygis Lie-
tuvoje liepą buvo mažesnis nei 
Europos Sąjungos (ES) vidurkis, 
skelbia Eurostatas. Per metus ne-
darbas Lietuvoje sumažėjo 0,6 
punkto, o per mėnesį ūgtelėjo 0,5 
punkto ir buvo 6,3 proc., rodo 
penktadienį paskelbti ES statisti-
kos tarnybos duomenys.

Visoje ES jis per metus suma-
žėjo 0,6 punkto iki 6,8 procento.

Liepos pabaigoje Lietuvoje 
darbo neturėjo 91 tūkst. žmonių. 
Jaunimo iki 25 metų nedarbas ša-
lyje per metus mažėjo 0,4 punk-
to, tačiau per mėnesį ūgtelėjo 1,2 
punkto ir buvo 12,4 procento. 
Visoje ES šis rodiklis siekė 14,8 
procento.

Amsterdamas. Amsterdamo 
centrinėje stotyje užpuolikas 
penktadienį subadė du žmones 
ir buvo pašautas, pranešė Olan-
dijos policija. „Įtariamasis buvo 
pašautas po subadymo incidento 
Amsterdamo centrinėje stotyje“, 
– sakoma policijos „Twitter“ ži-
nutėje. Pareigūnai nurodė, kad 
stotis evakuota, o visas traukinių 
eismas – sustabdytas.

Skuba. Turkijos prezidentas 
Recepas Tayyipas Erdoganas pa-
reiškė, kad jo šalis „labai greitai“ 
nusipirks itin modernių rusiškų 
oro gynybos sistemų, nors to-
kie planai kelia Ankaros partne-
rių NATO nerimą. „Turkijai rei-
kia (sistemų) S-400 ir susitarimas 
dėl jų sudarytas, – sakė R. T. Er-
doganas Turkijos vakaruose esan-
čiame Balikesyro mieste. – Die-
vui panorėjus, mes jų nupirksime 
labai greitai.“ Balandžio mėnesį 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas sutiko paspartinti pirmų-
jų S-400 pristatymą, anksčiau 
planuotą 2019 metų pabaigoje 
arba 2020 metų pradžioje. S-400 
yra rusų naujausios kartos gyny-
bos sistema „žemė-oras“, NATO 
šalių nuomone, kelianti grėsmę 
jų lėktuvams.
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Pajūris Hel miestelyje. Auksiniai vartai Gdanske.

Pigių skrydžių bendrovės bilie-
tą iš Vilniaus į Gdanską ir atgal 
pavyko sučiupti vos už 20 Eur. 
Ko gero, net ir kelionė autobu-
su iš Anykščių į Lietuvos pajūrį 
kainuotų daugiau, o ir užtruktų, 
jei važiuotum autobusu, apie 6 – 
7 valandas. O štai iš Vilniaus oro 
uosto pakilęs lėktuvas Gdanske 
leidžiasi jau po valandos. 

Planas buvo Lenkijoje praleis-
ti nuo šeštadienio iki ketvirtadie-
nio, todėl apsistojau ne kokiame 
nors viešbutyje, o daugiabučio 
namo bute. Už butą sumokėjau 
80 Eur (gyvenome jame šešie-
se). Už šią kainą gavome erdvų, 
puikiai įrengtą keturių kambarių 
butą, kuris būtent ir yra paruoš-
tas priimti tokius atostogautojus 
kaip mes. Vaizdas pro daugiabu-
čio balkoną pernelyg nelepino 
– buvo matyti kažkokia didelė 
aikštelė su automobiliais, kurie, 
ko gero, buvo remontuojami čia 
pat esančiuose garažuose. Taigi 
rytais kartais pažadindavo iš tų 
dirbtuvių sklindantys garsai. Ta-
čiau kiek aukščiau pakėlus akis 
iš to paties daugiabučio balkono 

buvo matyti jūros kraštas, kuria-
me nuolat rymojo dideli žvejybi-
niai laivai.

Pirmąjį vakarą patraukėme 
link prekybos centro „Biedron-
ka“. Būriai mūsų tautiečiai kas 
savaitę keliauja į tokius centrus, 
kad prisipirktų maisto ir kito gė-
rio pigiau visam mėnesiui ar net 
ilgesniam laikui, tad į parduotu-
vę pirmiausia ėjome kaip į mu-
ziejų, kad palygintume lietuviš-
kas ir lenkiškas prekių kainas.

Beje, apie lenkiškus pinigus. 
Eurus į zlotus sėkmingai išsi-
keičiau viename iš Anykščiuose 
esančių bankų. Už 100 Eur ga-
vau 440 zlotų. Su tokia suma, 
kaip vėliau paaiškėjo, pernelyg 
„nesitaškant“ Lenkijoje savaitę 
galima apsieiti. Beje, vis dėlto 
šiek tiek pritrūkus pinigų, keistis 
eurus į zlotus vienoje iš Gdans-
ko gatvių valiutos keityklų ver-
tėjo labiau nei Anykščiuose.

Lenkų „Biedronka“ paliko 
nekokį įspūdį. Sakyčiau, tai 
Lietuvoje veikiančių „Lidl“ par-
duotuvių analogas. Kainos labai 
įvairios – vieni produktai kai-

Į lenkišką prekybos centrą – 
tarsi į muziejų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Aplankyti svečią šalį, pamatyti daug naujų dalykų, pailsėti prie jūros ir neišleisti krūvos pinigų. 
Taip, misija įmanoma. Dar praėjusiais metais pasakojau apie tai, kokios įspūdingos, kokybiškos ir 
pigios gali būti atostogos Ukrainos sostinėje Kijeve. 

Šią vasarą ekonomiškų atostogų kryptis buvo lenkiškasis pajūris – Gdanskas, Gdynė bei Sopotas. 
Lėktuvas iš sostinės kaimyninėje šalyje nusileido ramų vasaros vakarą. 

nuoja panašiai kaip Lietuvoje, 
kiti – pigiau, dar kiti – gerokai 
pigiau. 

Pavyzdžiui, kilogramas pomi-
dorų su šakelėmis – 0,52 Eur,  
kriaušių kilogramas – 1,35 Eur, 
pusė kilogramo kiaulienos far-
šo – 1,25 Eur, 240 gramų laši-
šos filė – 3,61 Eur, 150 g indelis 
jogurto – 0,20 Eur, dėžutė „La-
vazza“ kavos – 4,54 Eur. Alaus 
skardinės Lenkijoje dažniausiai 
parduodamos supakuotos dides-
niais kiekiais ir dėlto kainuoja 
pigiau – pavyzdžiui, alaus „Kus-
tosz“ kaina vos 0,34 Eur. Vis dėl-
to, nors alaus kainos čia mažos, 
Lietuvoje jis gerokai skanesnis. 

Beje, Lenkijoje alus nepar-
davinėjamas plastikinėje taroje 
arba vadinamuose „bambaliuo-
se“. O stipresnių gėrimų len-
tynose galima surasti netgi 96 
proc. spirito...

Už lenkiško šampūno buteliu-
ką su žaliąja arbata sumokėjau 1 
Eur, o aštuonių ritinėlių pakuotė 
tualetinio popieriaus tekainavo 
0,45 Eur.

Lankantis kituose lenkiškuo-

Kai kuriuos Gdansko daugiabučius puošia meniški piešiniai. 
Beje, dviejų Anykščių daugiabučių sienos taip pat jau papuoštos 
piešiniaisPanašūs netrukus papuoš ir Anykščių daugiabučius.

Viena gražiausių visoje Europoje – Ilgojo turgaus aikštė Gdanske.

se prekybos centruose nustebi-
no vienas dalykas. Nors prekių 
lentynose buvo nurodomos vie-
nokios kainos, čekyje jos buvo 
visai kitokios – didesnės. Kaip 
supratome, greičiausiai pigiau 
apsipirko tik tie, kurie turi pre-
kybos centro nuolaidų korteles.

Savaime suprantama, kad už-
sidarę bute vien lenkiškų preky-
bos centrų produkcija nesimaiti-
nome. 

Aplankėme ne vieną ir ne dvi 
dažniausiai šalia Baltijos jūros 
išsirikiavusias kavines, kurios, 
galima sakyti, be išimties siūlo 
daugybę šviežios žuvies patie-
kalų. Rekomenduočiau paragau-
ti žuvienės. Tai, ką jūs Lietuvoje 
anksčiau vadinote žuviene, Len-
kijoje labiau primena troškinį 
– žuvienėje plaukiojo daugybė 
įvairios žuvies gabalėlių... Pa-
valgyti kurioje nors iš Gdansko 
kavinių galima maždaug už 8 
Eur. Svarbu atminti, kad lenkiš-
ki patiekalai gan riebūs ir sotūs, 
taigi patiks tiems, kas mėgsta 
pavalgyti kaip pas mamą (patar-
čiau dėl viso pikto turėti virški-
nimą gerinančių papildų).

Smagu buvo Gdansko kavinė-
se išgirsti lenkišką muziką. Ne-
tvėrėme juoku, kai kūrinio „Sza-
lona Ruda“ priedainis visiems 
ausyse kažkodėl skambėjo kaip 
„š..dą rūdą“.

Keltu Baltijos jūra įveikę maž-
daug dviejų valandų trukmės ke-
lią, aplankėme Gdansko įlankoje 
besidriekiantį Hel pusiasalį ir to 
paties pavadinimo miestelį. Jis 
čia ypač pamėgtas poilsiautojų – 
gatvėse pilna prekybininkų pala-

pinių, kavinių. Tačiau pats mies-
telis paliko gan dviprasmišką 
įspūdį – daugybė apleistų pasta-
tų su išdaužytais langais, apleis-
tos teritorijos. Nejučia mintys 
krypo apie Lietuvos pajūrį, šalia 
jo esančias vietoves, kur, paly-
ginus su Lenkija, viskas tiesiog 
preciziškai išpuoselėta. Net ir 
vaizdo į jūrą neturintys Anykš-
čiai prisiminimuose pražydo vi-
sai kitomis spalvomis.

Sopotas labai priminė lietuviš-
kąją Palangą. Žvelgiant į masę 
prie jūros drybsančių žmonių, 
net nesinorėjo į pajūrį kelti ko-
jos, o į jūrą besidriekiantis pla-
tus medinis tiltas pasirodė visai 
nesvetingas – norint juo žengti 
būtina susimokėti. Pabandykit 
įsivaizduot tokią rinkliavą Pa-
langoje!

Iš Sopoto į Gdanską parkelia-
vome pėsčiomis. Kelias neilgas 
– maždaug 6 kilometrai, tačiau 
kai pajūriu keliauji, rodos, nie-
kada nesibaigiančiais pėsčiųjų 
takais, žvalgais į daugybę dvira-
čiais, riedučiais pro tave lekian-
čių žmonių, net nepajunti, kai 
pasieki galutinį tašką.

Lenkijoje ypač gerai išvys-
tyta pėsčiųjų bei dviračių takų 
infrastruktūra. Ir tuose takuose, 
skirtingai nei Anykščiuose, nuo-
lat pilna žmonių.

Įspūdį paliko ir parkai, kurie 
pritakyti laiką leisti visą dieną – 
vaikų žaidimų akštelės, įvairūs 
treniruokliai, gultai, net mobilie-
siems įrenginiams įkrauti skirtos 
stotelės, o šalimais stovintys sta-
cionarūs tualetai stebino švara ir 
tvarka.

Sopoto pajūrio gražuolė.
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Mokyklos be mokinių negalima 
vadinti kultūros židiniu

(Atkelta iš 5 psl.)

- Ar mūsų rajono mokytojų 
kolektyvą papildys nauji spe-
cialistai? Ar yra kurio nors da-
lyko mokytojų „deficitas“?

- Didelio mokytojų „deficito“ 
nėra, bet kai kurios mokyklos 
vis dar ieško vieno ar kito spe-
cialisto. 

Antano Baranausko pagrindi-
nės mokyklos specialiojo ugdy-
mo skyriui-daugiafunkciam cen-
trui reikia specialiojo pedagogo 
8 val. individualiam mokymui.

Viešintų pagrindinė moky-
kla-daugiafunkcis centras ieško 
etikos mokytojo 2 savaitinėms 
pamokoms.

Debeikių pagrindinėje moky-
kloje laikinai, iki spalio mėn. 
trūksta lietuvių kalbos mokyto-
jo. 

Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje trūksta IT 
specialisto. 

Yra psichologų trūkumas mo-
kyklose, bet rugsėjo–balandžio 
mėnesiais bus vykdomas Specia-
liosios pedagogikos ir psicholo-
gijos centro projektas „Saugios 
aplinkos mokykloje kūrimas II“. 
Projekto partneris yra Anykščių 
švietimo pagalbos tarnyba, kuri 
pirks psichologinio konsultavi-
mo paslaugas mokykloms, iš-
reiškusioms poreikį. 

Pagal patvirtintą grafiką bus 
teikiamos individualios, grupi-
nės psichologinės konsultacijos 
vaikams, mokytojams, tėvams 
bei skaitomos prevencinės pas-
kaitos.

Džiugu, kad rajono ugdymo 
įstaigas papildo nauji specialis-
tai. 

Vaikų lopšeliuose-darželiuose 
,,Spindulėlis” ir ,,Eglutė“ prade-
da dirbti nauji specialistai (po du 
kiekviename).

Antano Vienuolio progimna-
zijoje bus naujas IT mokytojas, 
Jono Biliūno gimnazijoje dirbs 
nauji technologijų ir matemati-
kos mokytojai, Muzikos moky-
kloje naujas specialistas dėstys 
klarneto ir solfedžio dalykus. 
Debeikių pagrindinėje mokyklo-
je keičiasi chemijos ir istorijos 
mokytojai, Traupio pagrindinėje 
mokykloje − istorijos mokyto-
jas, Kavarsko pagrindinėje mo-
kykloje-daugiafunkciame centre 
− dailės ir šokių mokytojai.

- Anykščių rajone yra trys 
gimnazijos ir nė vienoje jų 
moksleiviams nereikia laikyti 
egzaminų norint į jas pakliū-
ti. Ar nemanote, kad atranka, 
konkurencingumas – vienas 
iš rimtos mokslo įstaigos žen-
klų?

-Vienas iš pagrindinių švie-
timo veiklą reglamentuojančių 
dokumentų Geros mokyklos 
koncepcija gerą mokyklą api-
brėžia kaip ,,pamatinėmis huma-
nistinėmis vertybėmis ugdymą 
grindžianti, prasmės, atradimų 
ir asmens ugdymo(si) sėkmės 
siekianti mokykla, kuri savo 
veikloje vadovaujasi mokyklos 
bendruomenės susitarimais ir 
mokymusi“, todėl ir vertinti mo-
kyklas reikia atsižvelgiant į tai, 

kaip jos atliepia vietos bendruo-
menių poreikius. 

Manau, kad pagal tuos pačius 
kriterijus vertinti rajono moky-
klą ir kokią nors prestižinę di-
dmiesčio gimnaziją yra ne tik, 
kad netikslinga, bet ir ne visai 
etiška.    

- Tikriausiai ir Jums pačiai 
teko girdėti kalbų, kad šiais 
laikais pedagogo profesiją 
dažniausiai renkasi tie abi-
turientai, kurie niekur kitur 
neįstoja... Apmaudu, kad taip 
vyksta, juk kažkada šie žmo-
nės pakeis dabartinius moky-
tojus... Ką manote apie šią si-
tuaciją?

- Manau, kad visų profesijų 
atstovų tarpe yra žmonių, kurie 
būtent tą profesiją pasirinko ne 
iš pašaukimo, o dėl kažkokių 
kitų priežasčių, pedagogai – ne 
išimtis. 

Mokytojo profesijos prestižas 
yra visų mūsų rūpestis, t.y. pačių 
mokytojų, valstybės, žiniasklai-
dos atstovų, todėl mane asme-
niškai liūdina, kai vis dar tie-
siogiai ar ne visai teigiama, kad 
mokytojais tampa tik tie, kurie 
niekur neįstoja. 

Yra ir tokių jaunų žmonių, ku-
rie baigę ne pedagogines studijas 
nusprendžia tapti mokytojais. To 
įrodymas - jau devynerius metus 
Lietuvoje gyvuojantis projektas 
,,Renkuosi mokyti – mokyklų 
kaitai!“. 

Ir kaip jau minėjau anksčiau, 
yra žmonių, kurie pedagogais 
tampa ne iš pašaukimo, bet ma-
nau, kad tokie žmonės mokyklo-
se ilgai neužsibūna, nes mokyto-
jas –  tai gyvenimo būdas. 

Tai viena iš nedaugelio pro-
fesijų, kurioje tiek daug savęs 
išdalijama, kurioje yra tiek daug 
nepastovumo, kaitos ir didžiulė 
atsakomybė, todėl tie, kurie nie-
kur kitur neįstoja to paprasčiau-
siai neištveria.  

- Ne vienerius metus klasėje 
laukdavote mokinių, pasiruo-
šusi juos mokyti anglų kal-
bos. Trejus metus vadovavote 
Anykščių A. Vienuolio progim-
nazijai. Kodėl nusprendėte 
kandidatuoti į Švietimo sky-
riaus vedėjos pareigas?

- Gyvenimas tuo ir žavus, kad 
jis nestovi vietoje.

Galiu pasakyti, kad sprendi-
mas kandidatuoti į šias pareigas 
nebuvo spontaniškas, o atvirkš-
čiai – labai ilgai svarstyta gali-
mybė. 

Viena iš priežasčių – tai nau-
jas mano asmeninio augimo iš-
šūkis ir galimybė platesniame 
kontekste prisidėti prie švietimo 
sistemos puoselėjimo.

- Gal ateidama į naujas par-
eigas atsinešėte bent vieną 
konkretų uždavinį, kurį sieksi-
te įgyvendinti rajono švietimo 
sistemoje?

- Į šį klausimą noriu atsakyti 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio žo-
džiais: „Pradėkite darydami tai, 
kas būtina, tada tai, kas įmano-
ma, o paskui pastebėsite, kad 
atliekate tai, ką manėte esant ne-
įgyvendinama.“ 

- Jeigu laiko mašina nuke-
liautumėm atgal, į kokią pa-
moką savoje mokykloje norė-
tumėt sugrįžti? Kodėl?

- Kaip buvusi mokinė, mokyto-
ja ar mokyklos vadovė prisimenu 
labai daug puikių pamokų, todėl 
išskirti vienos tikrai negalėčiau. 

Visas pamokas, į kurias mielai 
sugrįžčiau, sieja tai, kad jos buvo 

prasmingos, įdomios, tikslingai 
suplanuotos, jose visi mokiniai 
jautėsi saugūs bei patyrė moky-
mosi sėkmę.

- Prasidedant naujiems mokslo 
metams, ko palinkėtumėt mūsų 
rajono pedagogams ir mokslei-
viams?

- Auginti naujas kartas – didžiu-

lė atsakomybė ir ypatingas pasi-
ryžimas, todėl labai nuoširdžiai 
kolegoms linkiu net ir sunkioje 
situacijoje nesuabejoti savo darbo 
prasmingumu, neprarasti orumo, 
nepristigti stiprybės ir kantrybės 
nešti šviesą ir dalinti šilumą savo 
mokiniams. 

Mokiniams linkiu nepamiršti, 
kad didelė dalis jų rezultatų pri-
klauso nuo jų pačių požiūrio, atsa-
komybės, pastangų... 

Būkite atkaklūs, atsakingi ir ti-
kėkite savo jėgomis! 

Tegul šiuos mokslo metus mo-
kytojus ir jų mokinius lydi abipusė 
pagarba, draugiškumas, suprati-
mas, noras dalytis patirtimis ir at-
radimais. 
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parduoda

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, 
turi kviesti mobilųjį laiškanešį tel. (8-700) 55400

Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Sodo traktorių ir 
vėjapjovių

IŠPARDAVIMAS

PARDUOTUVĖJE “STIHL”.

Vilniaus g. 14, tel. 5-44-78.

Vištos, Vištaitės!
Rugsėjo 4 d. (antradienį) 

prekiausime Kaišiadorių raj. 
paukštyno 10 mėnesių vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 

2-3-4-5-6 mėnesių  įvairių spal-
vų vištaitėmis. Prekiausime le-
salais. Svirnai 8.00, Kavarskas 
8.10, Janušava 8.20, Anykščiai 
(turgus) 8.40, Skiemonys 9.00, 
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.30, 
Rubikiai 9.40, Debeikiai 9.55, 

Svėdasai 10.15, Viešintos 
15.35, Andrioniškis 15.50, 

Troškūnai 16.10, Laukagaliai 
16.25, Traupis 16.30, 

Levaniškiai 16.40.
 Tel. (8-699) 12631.

Eleną ir Joną TAMULĖNUS, 
gyv. Anykščių m., 
sveikina 

sesuo Irena su visa šeimyna

Auksinių vestuvių proga

JAUNOS VIŠTAITĖS! Rugsėjo 6 d. (ketvir-
tadienį) prekiaus Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 

baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradedančiomis 
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 

turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Levaniškyje 
6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 7.05, 

Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 7.25, 
Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 

10.25, Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 
10.35, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. 
Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20, 

Čekonyse 11.30, Debeikiuose 11.40, Aknystose 
11.45, Varkujuose 11.50, Svėdasuose (prie 

turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 

Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, 

Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30, 
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40,Janušavoje 

15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r., Drobčiūnų 
k. Medinis namas, 30 a sklypas. 

Tel. (8-640) 32442.

Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį 
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a 
sklypu. Pakeistas namo stogas, 
sudėti plastikiniai langai. 

Tel. (8-683) 91121.

Gyvenamąjį namą.
Tel. (8-683) 57704, (8-620) 68854.

2 kambarių butą Anykščių miesto 
centre,  Biliūno g. pirmame aukšte.

Tel. (8-682) 64330.

Naujai sukirstą rankų darbo rąs-
tinę pirtį. 

Tel. (8-611) 27834.

Garažą.
Tel. (8-610) 67097 

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

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

Tel. (8-687) 45219.

Sėklai: žieminius miežius Holmes 
(beicuoti),Aliejinį ridiką (žaliajai 
trąšai), kvietrugius Borowik.

Tel. (8-662) 25588.

Senovines raudonas plytas ir 2 
fazių suvirinimo aparatą.

Tel. (8-646) 46312.

2007 m. FORD FOCUS (dyzelis, 
geros būklės). Vandens šildymo 
katilą KS-TS 31,5 kW.

Tel. (8-624) 52500.

Traktorių T-40, 3 korpusų kultiva-
torių, 2 korpusų plūgus, kaupikus.

Tel. (8-626) 50057.

Gerą, didelį traktorinį tralą. 
Tel.: (8-650) 95233, (8-381) 4-36-36.

Vieno veršelio skerdieną puse-
lėmis.

Tel. (8-624) 18666.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mas, plūgus, rotacines šienapjo-
ves, frezus, šnekus, grūdų valo-
mąsias, kt.

Tel. (8-612) 57075.

įvairūs

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

SPAUDŽIA SULTIS
Geriausia kaina rajone. 

Siūlo plačiausią pakuo-
čių ir sulčių pasirinkimą. 
Spaudykla yra Anykščių 

r., Ažuožerių km., sename 
vaismedžių sandėlyje. 

Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.
Tel. 867617378 arba 

867586867.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-08-03 atliko žemės 
sklypo kad. Nr. 3414/0001:505, esančio Peniankų k., Anykščių sen., 
Anykščių raj., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nu-
rodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3414/0001:116 savininkę dėl 
bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo 
spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, 

tel. 8 615-52931.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-10 8.30 val. at-
liks sklypų Nr. 3456/0003:169; 3456/0003:14 esančių Jurzdiko k., 
Anykščių s., Anykščių r. kadastrinius atavimus. Kviečiame atvykti, prie 
matuojamų sklypų, gretimo sklypo kad. Nr. 3456/0003:55 savininkę, 
3456/0003:13; 3456/0003:14 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos 
suderinimo. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, 

tel. 8 663 76331.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-11 9.00 val. atliks 
žemės sklypo kad. Nr. 3466/0003:27, esančio Pakeršių k., Kurklių 
sen., Anykščių raj. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti į 
matavimus gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3466/0003:60 savininkės 
turto paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo. Kontaktinė 
informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 698 16608.

RUDENINĖS NUOLAIDOS!!!
Nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 30 d. rugsėjo proga pirkime pigiau!!!

                               Silkė su galva 1kg kaina 1,99 Eur

                               Skumbrė š/r 1kg kaina 4,95 Eur

Lauksime Jūsų Bajorų žuvies firminėje parduotuvėje 
J. Biliūno g. 38, Anykščiai

Darbo laikas I - V    09:00 - 19:00
                      VI - VII 09:00 - 14:00

Išsinuomotų dirbamos žemės 
Anykščių r. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-603) 60980.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Alijošių.
Tel. (8-629) 22552.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, surinkimo tal-
pyklas. Kasa vandens šulinius, 
jungia hidroforus. Parduoda ren-
tinius. 

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

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

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

Statybos ir remonto darbai, 
namų dažymas, skardinimas ir t. 
t. Darbus atlieka visame rajone ir 
ne tik.

Tel. (8-685) 68182.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, feisbuke - 

dailusnamas.

UAB 2VYMONTA gamina stogų, 
sienų dangas iš spalvotos ir alu-
cinko skardos, gamina lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis. 

Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Rąstinių statinių statyba. 
Parduoda pirtį 4x6. 

Tel. (8-656) 51760.

Valo kaminus, pečius, krosnis, 
židinius.

Tel. (8-610) 08039.

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.
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perka

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3200  egz.     Užs. Nr. 729

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
,,Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8 - 686) 33036
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Maketuotoja Simona Stražinskaitė, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Projektų vadovas

siūlo darbą

pro memoria
Anykščių mieste

Aldona TYLIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 08 29

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 
(iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“  (Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Superka obuolius. 
Gali paimti iš namų. 

Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

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.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

Brangiai superkame automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-683) 94708.

Tarptautinė įmonė kviečia elek-
trikus, suvirintojus, šaltkalvius 
ir santechnikus darbui užsienyje. 
Įmonė siūlo:

• motyvuojantį atlyginimą
• apmokamas keliones, darbo prie-

mones, apgyvendinimą
• kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo 

galimybes.
Detalesnė informacija suteikiama 

nurodytais kontaktais: 
+370 613 61064, +370 611 09859, 
+370 613 69569

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamas turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsikirti-
mui visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai miškus Lietuvoje: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę, apau-
gusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka pir-
kimo išlaidas. 

Tel.( 8-687) 23618.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Laimutė Kadelskienė vėl perka 
gyvulius. Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-615) 49710, 
(8-656) 93098.

Automobiliai

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Kita

Bites.
Tel. (8-618) 12453.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Naudotas lauko ir vidaus duris, nau-
dotus ketaus - špižinius radiatorius.

Tel. (8-612) 19001.

Biokuro katilinė perka kirstus, ne-
kirstus krūmus iš žemės ūkio pa-
skirties žemės Utenos, Anykščių, 
Kupiškio, Ukmergės rajonų. 
Nemokamai iškerta ir išsiveža. 

Tel. (8-677) 20998.

Brangiai - grybus. Geriausios kai-
nos garantija (rasit brangiau, sumo-
kėsiu daugiau). 

facebook.com/pjaukgryba/
Tel. (8-662) 01331.
Pjauk grybą - gauk eurų!

Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.

Ieško veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinė-
je. Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Moterims valymo darbams 
Vokietijoje. Vokiška sutartis. 
Atlyginimas į rankas nuo 1000 - 
1500, atskaičiavus mokesčius ir 
buto nuoma. 

Tel. (8-603) 09851.

Ieško pagalbinių darbinin-
kų dėžėms rūšiuoti Vokietijoje. 
Atlyginimas 1400 - 1800 Eur. 

Margarita, tel. (8-685) 88777. 

Ieško tinkuotojų Vokietijoje. Alga 
1800 - 2100 Eur. 

Margarita, tel. (8-685) 88777 
arba margarita@nermeka.lt

Darbas moterims – viešbučio 
kambarių tvarkymas Vokietijoje. 
Atlyginimas 1200 - 1400 Eur į ran-
kas. 

Margarita, tel. (8-685) 88777. 

Reikalingas transporto 
vadybininkas (-ė)

Darbo pobūdis
-sunkvežimių judėjimo planavimas ir 
kontrolė;
-informacijos pateikimas klientams, 
vairuotojams.

Reikalavimai
-anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas;
-kompiuterinis raštingumas;
-komunikabilumas.
 CV siųsti: cv@agrenta.lt
 Tel. pasiteirauti (8-686) 23411.

Reikalingi mechanizatoriai.
Tel. (8-682) 97420.
 
Reikalingas fermų įrangos me-

chanikas.
Tel. (8-682) 97420.
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mėnulis
rugsėjo 1 - 3 d. delčia

šiandien

rugsėjo 2 d.

rugsėjo 3 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

Ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
Steponas, Vilgaudė.

Berta, Bronislovas, Bronislova, 
Grigalius, Sirtautas, Mirga, 
Bronislava.

Amiliutė ruošiasi 
eksportuoti daržoves į 
Kiniją

oras

+21

+16

nebijojau kGB -
neišgąsdins VsD.
Patarimų neklausau,
Pinigus visad gerbiau.

kinai moka juanius
Už burokus cukrinius.
O pupelės šabalbonai
Gali duot ir milijoną.

kad moliūgai nesupūtų,
impregnuosiu juos degutu.
kvapas gal ne pats geriausias,
Bet produktas maistingiausias.

jeigu kinai netingės,
Moliūgus nušveist galės.
Juos paleisime kaip sielius
eismą reguliuos muziejus.

nuo Šventosios iki jūros
Plauks daržovių kalnai krūvos.
kinai barškina lazdelėm
laukia Anykščių maistelio.

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasiteirauti  (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt  Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.  Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Nuo rugpjūčio 18-osios  iki  rugsėjo 18-osios 
,,Anykštą” 2019-iesiems  metams galite 
užsisakyti  senomis kainomis. 
Vėliau prenumerata - brangs.

Gerų 
kainų 

mėnesis!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.

EUR
„Anykšta“ 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 50
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 45

„Anykšta“ šeštadieniais 40

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 8


