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Laikinasis
Per avariją
komunalinio
dukra pražudė
ūkio vadovas
savo motiną
atleistas iš darbo

2 psl.

šiupinys
Koncertas. Rugpjūčio 3 d.
(penktadienį) 17 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos
centre penktasis festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
vokalinės muzikos koncertas.
Dalyvauja - šeimyninis duetas
- Lietuvos Nacionalinio operos
ir baleto teatro solistas Tomas
Pavilionis (tenoras) ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos
dainavimo specialybės studentė Gabrielė Lileikaitė. Duetui
akompanuos pianistė Monika
Laukaitytė. Bilieto kaina – 4
Eur; studentams, pensininkams
– 2 Eur; moksleiviams – nemokamai.

2 psl.

Pagalba. Pirmadienį 16.53
val. ugniagesiai gavo pranešimą,
kad Anykščiuose, A.Vienuolio
gatvėje, ant tilto turėklų persisvėręs vyras. Ugniagesiams atvykus, neblaivus vyras (g.1984
m.) plaukiojo upėje. Vyrui padėta išlipti į krantą, jis perduotas
medikų apžiūrai.

Mokslo metų
prailginimas
nebuvęs
košmaru

3 psl.

13 psl.

Svėdasuose nuskendo senelių globos
robertas.a@anyksta.lt
namų gyventoja
Robertas Aleksiejūnas

Liepos 24 dieną, antradienį, Svėdasuose, Alaušo ežere, apie 8.26 val. rasta
nuskendusi 1930 metais gimusi Svėdasų
senelių globos namų gyventoja. Moters
kūnas ežere rastas maždaug 10 metrų
nuo kranto. Ar Svėdasų senelių namų
darbuotojai tinkamai atliko savo pareigas, užbėgdami šiai nelaimei už akių,
Anykščių rajono savivaldybė, kuriai yra
pavaldūs Svėdasų senelių globos namai,
nemato reikalo aiškintis.
Apie nelaimę „Anykštai“ informavus
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją,
Anykščių rajono savivaldybei vis dėlto
rekomenduota atlikti Anykščių socialinės
globos namų tyrimą ir išsiaiškinti, ar ši
įstaiga tinkamai rūpinasi seneliais. Tyrimą dėl nelaimės taip pat pradės Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.

Pinigai. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Anykščių
regioniniam parkui skyrė 180
000 Eur privažiavimo kelio prie
Daumantų atodangos statybai ir
Medžių lajų komplekso automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijai.
Turgus. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ administruojamas turgus grįžo prie įprasto
darbo grafiko. Bandymas ilginti
turgaus darbo laiką patyrė visišką fiasko – popiet turguje būdavo visiškai tuščia.

Opozicija
piktinosi, kad
valdantieji
žlugdo Anykščių
ligoninę

12 psl.

Svėdasų senelių globos namai yra ant Alaušo ežero kranto.

Sidabrinės eglės valdžiai asocijuojasi su
Robertas Aleksiejūnas
komunistais
robertas.a@anyksta.lt
Anykščiuose, J.Jablonskio
gatvėje, iškirsta daugybė medžių. Anykščių rajono savivaldybė aiškina, kad medžius
buvo būtina iškirsti, nes jie
buvo ligoti.
Tuo metu, kai valdininkai
lengva ranka kerta medžius,
gyventojams nuo liepos 1 d.
privalu kreiptis į savivaldybę netgi privačioje valdoje
nusprendus apgenėti didesnį
medį, o to nepadariusiems,
grės baudos iki 300 Eur.

Gaisras I. Antradienį Viešintų
seniūnijos Antalinos kaime degė
gyvenamasis namas. Gaisro
metu išdegė virtuvė, laiptinėje
išsilydė plastikinės dailylentės.
Gaisras II. Ketvirtadienį Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime, Miško g., gaisras kilo mediniame ūkiniame pastate. Sudegė
pastato stogas ir medinė pastato
dalis, viduje buvę ūkio paskirties
daiktai, 5 t šieno, 5 m³ malkų, 1
t grūdų, 1 m³ lentų, 2 vištos. Iš
pastato išnešti 2 dujų balionai.

Anykščiuose, J.Jablonskio gatvėje, vietoje augusių sidabrinių
eglių styro daugybė kelmų. Savivaldybė pažadėjo čia pasodinti
naujų medžių.

4 psl.

asmenukė

After party

Po šventės gyvenimas yra
visiškai kitoks, nei gyvenimas
iki šventės. Visi tai žino.
Medaliai išdalinti, barai nusiaubti, suknelės pranešiotos,
kilimai išpurtyti.
Laukti nebėra ko, atidėlioti
nebėra ką.
Vakarėlis po vakarėlio.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Laikinasis komunalinio ūkio vadovas
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
atleistas iš darbo
Laikinai UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovavęs Jonas Žukauskas po 9 mėnesių vadovavimo bendrovei atleidžiamas iš pareigų. „Valdyba priėmė sprendimą, kad J.Žukauskas nepateisino
veiklos rezultatų ir prarado valdybos pasitikėjimą. Tai yra pagrindinės priežastys, dėl kurių jis
atleistas“, - apie pokyčius bendrovės valdyme „Anykštai“ sakė UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
valdybos pirmininkė Audronė Savickienė.

Laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
direktorius Jonas Žukauskas valdiškoje įmonėje elgėsi kaip savo kieme – naujus etatus steigė
net be bendrovės valdybos palaiminimo.
Laikinuoju UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ direktoriumi
paskirtas bendrovėje renovacijos
projektų vadovo pareigas užimantis Linas Pravilionis.

Laikinai UAB „Anykščių komunalinis ūkis“
vadovaus renovacijos projektų vadovo pareigas užimantis Linas Pravilionis.

A.Savickienė sakė, kad planuojama skelbti konkursą užimti nuolatinio UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriaus pareigoms.
58-erių metų (pagal išsilavini-

mą fizikos ir darbų mokytojas)
J.Žukauskas laikinuoju UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi buvo paskirtas praėjusių metų spalio pabaigoje. Jis

pakeitė iki tol bendrovėje direktoriumi dirbusį Kazį Šapoką.
„Jus pakvietė rajono vadovai ar
pats, sužinojęs, kad atsilaisvino
darbo vieta, kreipėtės prašydamas
įdarbinti?“ – pernai „Anykšta“ teiravosi UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinojo vadovo. „Argi
tai svarbu? Taip klostėsi mano asmeninio gyvenimo aplinkybės...“ –
tuomet klausimu į klausimą atsakė
J.Žukauskas. Jis tikino, kad darbą,
kurį pradėjo dirbti, jis išmanąs ir
nesugadinsiąs to, kas buvo padaryta.  
Pavasarį Anykščių rajono savivaldybės įmonės UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius J. Žukauskas vienasmeniu
sprendimu įstaigoje įkūrė bent keletą naujų etatų, dėl to net nesitaręs su bendrovės valdyba. Tuomet
komentaro, ar laikinais komunalinio ūkio vadovas nesavivaliauja,
paprašytas Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis dėstė, kad jam atrodo, jog viskas čia gerai, tačiau,
redakcijos žiniomis, Anykščių
rajono savivaldybės vadovai birželį jau nebuvo užtikrinti, ar buvęs Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos bendramokslis J.Žukauskas yra pats tinkamiausias komunalininkų vadovas.  

Miesto šventėje – originalūs Lietuvos
šimtmečio akcentai
Nuvilnijo per Anykščius miesto šventė. Ji, kaip visada
- pasisekė. Puikiai išnaudotos miesto erdvės, žmonių pasirinkimui - didžiulė kultūrinė programa. Šventėje buvo
daug akcentų Lietuvos 100 -mečiui paminėti. Maloniai
nustebino 100 tautiškai apsirengusių giedorėlių choras,
kuris atliko tikrąjį Anykščių krašto himną.

Vienas iš centrinių šventės akcentų - floristinių kilimų fiesta.
Jau daug metų miesto šventės
metu vyksta kūrybinis procesas.
Žmonės labai noriai stebi kūrėjų darbą, džiaugiasi, vertina ir
komentuoja. Mūsų, socialdemokratų partijos skyrius, Lietuvos
šimtmečio proga „nutapė – nuaudė“ Signataro Stepono Kairio
portretą. Vienintelio Anykščių
krašto Signataro, kurio dėka
turime laisvą ir demokratišką
Lietuvą ir visi drauge galime
švęsti jos šimtmetį. Tai buvo
kilimų fiestoje naujovė. Darbas
susilaukė ne tik didelio vietinės

žiniasklaidos susidomėjimo, bet
buvo plačiai diskutuojama apie
jį ir socialiniuose tinkluose. Dėkojame mūsų skyriaus socialdemokratams, jauniesiems mūsų
šeimų nariams už idėją ir atliktą kruopštų darbą. Ačiū visiems
konkurso dalyviams, randantiems savyje idėjų, laiko ir jėgų
taip išskirtinai anykštietiškai papuošti miesto centrą šventei.

LSDP Anykščių rajono
skyriaus vardu
Pirmininkas Dainus Žiogelis
Užsak. Nr. 727

Per avariją dukra pražudė savo motiną
Kavarsko viensėdyje per avariją apvirtus automobiliui žuvo
keleivė. Eismo nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą apie 17.41
val. automobiliui važiuojant žvyrkeliu.
Automobilis „Renault Megane“, vairuojamas 23 metų vairuotojos, nuvažiavo nuo kelio ir
vertėsi ant stogo. Per eismo įvykį

Temidės svarstyklės
Vagystė. Liepos 13 dieną apie
1.00 val., Anykščiuose, Dainuvos
slėnyje, festivalio DEVIL STONE
metu, iš palapinės buvo pavogta piniginė, kurioje buvo apie 150 eurų,
asmens tapatybės kortelė, SWEDBANK banko kortelė ir nuolaidų
kortelės. Padaryta 160 eurų turtinė
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas. Liepos 23 dieną
apie 18.41 val. Troškūnų seniūni-

žuvo 54 metų automobilio keleivė.
Policijos duomenimis, keleivė
iškrito pro galinį automobilio lanjos Žūdžgalio kaime buvo sustabdytas mopedas, kurį vairavo neblaivus (nustatytas girtumas- 2,08
promilės) vyras (gim. 1981 m.),
gyvenantis Panevėžio rajone. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Sužalojimas. Liepos 24 dieną apie
0.05 val., Anykščiuose, K. Būgos g.,
namuose, kilus žodiniam konfliktui
tarp sugyventinių, neblaivus (2.65
prom. girtumo) vyras (gim. 1958

gą. Automobilį vairavusi mergina
pareigūnams aiškino, kad avarija
įvyko dėl nepasirinkto saugaus
greičio. Per avariją ji užmušė savo
motiną.
Automobilį vairavusi mergina
buvo blaivi. Po avarijos ji sulaikyta ir uždaryta į policijos areštinę.

Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas
Čepulis sakė, kad tragiškai pasibaigusią avariją sukėlė ir jos metu
žuvo ne Anykščių rajono gyventojos.

m.), pastūmė neblaivią (1.05 prom.
girtumo) sugyventinę (gim. 1959
m.), kuri griūdama susilaužė ranką.
Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

m.) bei neblaivų (2,55 prom. girtumo) žentą (gim. 1988 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Liepos 25 dieną apie
5.00 val. Anykščių seniūnijos
Niūronių kaime, sodo bendrijoje
ELMA, neblaivus (2,32 prom. girtumo) vyras (gim. 1962 m.), smurtavo prieš neblaivią (1,41 prom.
girtumo) savo žmoną (gim. 1960

-ANYKŠTA

Mirtis. Liepos 26 dieną apie
10.30 val. prie Rubikių ežero
apžvalgos bokšto ant žemės rastas gulintis vyro (gim. 1964 m.)
kūnas su ant smakro matoma
kirstinė žaizda. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.

spektras
Vaistai. Vaistų gamintojai perspėjo, kad liepą įsigaliojus naujam
kompensuojamųjų vaistų kainynui vaistinėse ima trūkti kai kurių preparatų. Kainyną tvirtinanti
Sveikatos apsaugos ministerija
kritiką atmeta ir teigia, jog gamintojai sėja chaosą, nes norėtų grįžti
prie senosios tvarkos, leidusios iš
vaistų pardavimo uždirbti daugiau.
Tačiau Vaistų gamintojų asociacijos valdybos pirmininkas Darius
Sinkevičius sako, kad pagal naują
tvarką į kainyną patenka kur kas
mažiau preparatų, todėl pacientams jų ima neužtekti. Pasak jo,
šiuo metu Lietuvoje trūksta kainyne numatytų 4 – 5 vaistinių preparatų šlapimo nelaikymui, prostatos,
širdies ligoms, hipertenzijai gydyti. Dar apie 20 preparatų gali pritrūkti per artimiausias dvi savaites,
o visų šių vaistų alternatyvos nėra
kompensuojamos.
Temperatūra. Tęsiantis karštų
orų antplūdžiui Valstybinė darbo
inspekcija (VDI) teigia gaunanti vis
daugiau paklausimų bei skundų dėl
netinkamų darbo sąlygų uždarose
patalpose. Inspekcija penktadienį
pranešė, jog žmonės skundžiasi
aukšta temperatūra, juntamu oro
trūkumu kontorose, prekybos centruose bei su tuo susijusia kasdiene
bloga savijauta. Anot inspekcijos,
lankytojams skirtų visuomeninių
patalpų oro temperatūra, pagal specialios higienos normos reikalavimus, šiltuoju metų laikotarpiu turi
būti 18-28 laipsniai. Darbo vietos
aplinkos oro temperatūra turi būti
nustatoma atsižvelgiant į metų laiką ir atliekamų darbų sunkumo kategoriją. Pavyzdžiui, vasaros metu
dirbant vidutinio sunkumo darbus
patalpų temperatūra turi siekti 2123 laipsnius. Dirbant biure, kai
darbas reikalauja nedidelės fizinės
įtampos, patalpų temperatūra turėtų būti 23-26 laipsniai.
Infekcija. Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
tiria žarnyno infekcijos protrūkį
Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose. Anot tarnybos, įtariama,
kad globos namų gyventojai galėjo
apsikrėsti nuo maisto – Panevėžio
VMVT inspektoriai, patikrinę globos namų maisto tvarkymo skyrių,
nustatė įvairių pažeidimų. Nustatyta, kad neplauti kiaušiniai buvo
laikomi ne sandėlyje, o po žuvies
apdorojimo stalu, šalia gamybinio
inventoriaus, taip sudarytos sąlygos atsirasti kryžminei taršai. Nuo
dalies gamybai naudojamų dubenų,
pjaustymo lentelių buvo nusitrynęs
ženklinimas, ne visi savikontrolės
žurnalai pildyti laiku.
Gelbėjimas. Vyriausybė žada
tobulinti tvarką, kaip turi būti užtikrinamas skęstančiųjų gelbėjimas Baltijos jūros pakrantėje ir
vidaus vandens telkiniuose. „Turime peržiūrėti reglamentavimą, ar
pakankamai užtikrinamas žmonių
saugumas bei tinkamai reaguojama ištikus nelaimei“, – pranešime spaudai sakė Vyriausybės
kancleris sakė A. Stončaitis. Anot
Vyriausybės, šiuo metu trūksta
institucijų koordinavimo, už gelbėjimo darbus yra daug atsakingų
šeimininkų, Baltijos jūros pakrantėje trūksta paplūdimių, skiriasi
skirtingų savivaldybių praktika.
Anot Vyriausybės pranešimo, kasmet vanduo Lietuvoje pasiglemžia
apie 100 žmonių gyvybių.

IŠ ARTI

???

Kokia, Jūsų
nuomone,
Lietuvoje
turėtų būti
minimali
alga?

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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Opozicija piktinosi, kad
valdantieji žlugdo Anykščių
robertas.a@anyksta.lt
ligoninę
Liepos 26 dieną, ketvirtadienį, sušauktame 43-ajame Anykščių rajono Tarybos posėdyje didžiausias dėmesys skirtas Anykščių ligoninės direktoriui Daliui Vaiginui. Pasibaigus kadencijai,
anykštėnų išrinktieji D.Vaiginą atleido iš ligoninės direktoriaus
pareigų, o vietoje gėlių žiedų ir skambių padėkų jam drėbtelėjo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio potvarkiu sudarytos ir
neigiamo finansinio ligoninės veiklos rezultato 2017 metais priežastis tyrusios komisijos išvadas. Opozicija posėdyje konstatavo,
kad skubotas D.Vaigino veiklos tyrimas yra ne kas kita, o Anykščių ligoninės žlugdymas.

Prieš posėdį meras Kęstutis Tubis su ligoninės direktoriumi Daliumi Vaiginu vienas kitam lyg niekur nieko spaudė ranką...

Vladas MINIAUSKAS, pensininkas:
- Manau, kad minimali alga turėtų būti ne mažiau 1000 eurų, norint
normaliai gyvent esant dabartinėms
kainoms. Prie lito kainos buvo daugmaž normalios, įvedus eurą dabar
tos pačios prekės, kiek kainavo litais, tiek pat ar net daugiau kainuoja
eurais, taigi triskart daugiau.

Tie, kurie prieina prie
biudžeto

Robertas Aleksiejūnas

Regina BANIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja:
- Kuo didesnė minimali alga būtų,
tuo geriau. Tačiau kadangi mūsų
valstybė nėra tokia turtinga, tad ir
minimali alga turi būti pagal galimybes. Juk pas mus, jeigu kažkam
pridedama, tai tuo pačiu iš kažko atimama, arba atitinkamai padidinami
darbo krūviai. Minimali alga turėtų
kažkiek didėti, tačiau ne tiek, kiek
mato akys. Viskas priklauso nuo
ekonomikos.

Jolanta
JURGAITIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Jeigu šeimoje dirba du asmenys, tai ir su minimalia alga galima
kukliai pragyventi. Tačiau, jeigu už
minimalią algą dirba tik vienas ir dar
turi vaikų, tai jau labai blogai. Manau, kad vienam šeimos asmeniui
turėtų tekti bent 200 – 300 eurų, kad
galėtų pragyventi.

savaitės citatos

Anykščių ligoninės direktoriaus
D.Vaigino veiklą tyrusios komisijos
išvadas rajono Tarybos posėdyje pristatė mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas. D.Vaigino veikla, anot mero
patarėjo D.Vaičiūno, buvo pradėta
tirti Anykščių rajono merui K.Tubiui
gavus dalies ligoninės darbuotojų pareiškimą, kuriame jie be kita ko skundėsi ypač žemais atlyginimais ir dėl
to kritusia motyvacija dirbti, galimai
neatliekamais D.Vaigino, kaip medicinos darbuotojo, darbais ir net „stalininiais“ D.Vaigino darbo metodais.
10 lapų tyrimo ataskaitą mero patarėjas D.Vaičiūnas skaitė bemaž 20
minučių. Komisija tyrinėjo daugybę
ligoninės dokumentų, netgi griebėsi
eksperimentų – pas D.Vaiginą ligoninės registratūroje bandė patekti
kaip pas gydytoją, tačiau registratūroje esą sužinojo, kad pas šį gydytoją

pacientai neregistruojami.
Anykščių rajono mero K.Tubio
sudarytą komisiją domino netgi tai,
kodėl Anykščių ligoninės veikla žiniasklaidoje nušviečiama iš teigiamos pusės.
Tyrimo išvadoje konstatuota, kad
išsamiai tyrimą atlikti trukdė tai, kad
D.Vaigina jo veiklą tyrusiai komisijai
nepateikė dalies prašomų dokumentų.
„Nesakau, kad viskas yra blogai,
apskritai, kas yra blogai, tas nėra
blogai“, - tyrimo išvadas rajono
Taryboje apibendrino D.Vaičiūnas.
Anykščių
ligoninės
vadovas
D.Vaiginas aiškino, kad į visus jam
metamus kaltinimus buvo sudėtinga
atsakyti, nes jo veiklą tyrusi komisija reikalavo ypač skubiai pateikti
prašomus dokumentus. Vienu metu
tam buvo davusi vos 2 valandas.
„Panašu, kad ieškoma būdų, kaip

Rugpjūčio mėnesį Anykščių rajono taryba atostogaus.

mane apipilti pamazgomis. 20 metų
nebuvo rūpesčių, o per paskutinius metus staiga viskas pasidarė
aukštyn kojomis“, - tyrimo išvadas
įvertino kadenciją baigiantis Anykščių ligoninės vadovas D.Vaiginas.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
pastebėjo, kad dėl skuboto Anykščių ligoninės vadovo D.Vaigino
veiklos tyrimo buvo trikdomas
visos Anykščių ligoninės darbas.
„Galutiniame rezultate dėl to nukentėjo visi Anykščių rajono gyventojai“, - pastebėjo D.Krikštaponis.
„Ar atsiras dabar savižudis, kuris eis
galutinai sunaikinti Anykščių ligoninę?“, - retoriškai klausė rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius
Žiogelis, pastebėjęs, kad Anykščių
ligoninės laukia panašus scenarijus,
koks šį sezoną nutiko „Aukštaitijos
siaurajam geležinkeliui“, kurio traukinys šio sezono metu taip ir nepajudėjo į Rubikių pusę.
Anykščių rajono meras K.Tubis
sakė, kad D.Vaigino veiklą tyrusios komisijos išvadas jis nukreipė
savivaldybės kontrolieriui Artūrui
Juozui Lakačiauskui, kad šis siūlytų
rekomendacijas, kaip toliau elgtis,
tačiau to jis dar nepadarė.
Anykščių rajono Tarybos posėdyje taip pat buvo priimtas sprendimas
nutraukti darbo sutartį su Anykščių
ligonės vyr.gydytoju D.Vaiginu nuo
rugsėjo 17 dienos, nes baigiasi jo kadencija. Už ilgametį darbą Anykščių
ligoninėje D.Vaiginui bus išmokėta
vieno mėnesio jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Nuo rugsėjo 18 dienos
Anykščių ligoninei laikinai vadovaus Virginija Pažėrienė, jai skirta
50 proc. direktoriaus pastoviosios
algos dydžio priemoka už padidėjusį
darbų krūvį.
Anykščių rajono Tarybos posėdyje
meras Kęstutis Tubis sakė, kad iškilo
problemų ir dar su vienu rangovu UAB „Kortas“, kuri Anykščiuose
rekonstruoja Okuličiūtės dvarelį.
„Paaiškėjo, kad projektuotojai
atliko projektavimo darbus neatvykę į vietą. Ir situacija faktinė
yra visiškai kitokia, negu nupiešta projektuose“, - sakė K.Tubis.
Posėdžio metu Anykščių rajono savivaldybės vadovai taip pat piktinosi
Anykščių J.Jablonskio ir Obelų gatves rekonstruojančiais rangovais.
Rugpjūtį Anykščių rajono Taryba
atostogaus. Posėdis bus sušauktas tik
tokiu atveju, jei teks priiminėti neatidėliotinus sprendimus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Juozas RATAUTAS, anykštėnas, apie problemas, dėl kurių jaunimas išvažiuoja iš regionų:
„Pagaliau, kas sieks likti, jei
mato neskaidrius procesus viešajame gyvenime ar netinkamą
biudžeto lėšų naudojimą“.
Viskas teisingai: Vilnius –
sostinė, Kaunas – regionas, o
visa kita – dykros

Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono Tarybos narys, apie padėtį rajonuose:
„Deklaruojama, kad didina
dėmesį regionuose, bet daroma
viskas atvirkščiai...“
Į „muilo burbulą“...

Dominykas
TUTKUS,
Anykščių rajono mero patarėjas, apie nekilnojamojo turto
kainą;
„Be to nekilnojamojo turto
kaina Anykščių mieste pastaruoju metu kyla, todėl tai gali būti ir
gera investicija“.
Liustracija anykštėniškai

Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių mero pavaduotojas,
apie sidabrinių eglių kirtimą
Anykščiuose:
„Tos sidabrinės eglės buvo pamėgtos komunistų vadų“.
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Sidabrinės eglės valdžiai
asocijuojasi su komunistais

Anykščių mero pavaduotojas
Sigutis Obelevičius sidabrinių eglių nemėgsta – jos jam
primena sovietinius laikus.

(Atkelta iš 1 p.)
Pasigedo jautrumo ir
sumanumo
Į mieste kertamus medžius
jautriai sureagavo birželį pirmą
kartą vykusio Anykščių miško
festivalio organizatoriai.
„Anykščiai - žalioji Lietuvos
viršūnė? Ar tikrai neįmanomas
„tvarkymasis“ ir „progresas“
NENAIKINANT GYVOSIOS
GAMTOS? Vietoj gyvuojančių
sveikų medžių turėsime asfaltuotą mašinų stovėjimo aikštelę?
Aš nieko nesakau apie sergančius medžius ir jų sutvarkymą,
tačiau vykdant plėtros projektus
aiškiai pristygstama kūrybiškumo, sumanumo ir jautrumo“, socialiniuose tinkluose kertamų
medžių nuotraukas ir pareiškimą
paskelbė Monika Peldavičiūtė.
M.Peldavičiūtė teigė turinti
informacijos, kad visi nukirsti
medžiai ir krūmai Anykščių rajone dykai atiduodami biokuro
rangovams.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
2019 - aisiais savivaldos
rinkimų Anykščiuose nebus.
Niekada nebus pas mus rinkimų. Iki mirties Anykščius valdys
Kęstutis Tubis. Paskui valdžią
paveldės jo sūnus. Tas, kuris
valgyklą Naujuosiuose Elmininkuose nusipirko.
Nereikia būt ekspertu, plika
akimi matyti, kad tampame
monarchija. Meras tvirtai valdo
rajoną, aplinkoje turi oficialių
klounų, kurie šias pagrindines
pareigas derina su darbu valstybės tarnyboje. Aišku, medinės
pilies statybos - banalus monarchijos ženklas, bet ženklas.

Buvusi Anykščių savivaldybės
vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė pabrėžė, kad medžiai užima ypač svarbią vietą,
formuojant miestų erdves.
Egles užpuolė grybai
Komentarą apie Anykščių
mieste kertamus medžius parašė
ir Anykščių rajono mero pavaduotojas, biologas Sigutis Obelevičius. Jis paaiškino, dėl kokių
priežasčių Anykščių rajono savivaldybė išdavė leidimą iškirsti
J.Jablonskio gatvėje augusius
medžius.
„Dygiosios eglės buvo užpultos Rhizospaera genties grybo,
sukeliančio eglių spyglių džiūsną, todėl ir buvo išduotas leidimas jas nupjauti. Apskritai, sidabrinėmis eglėmis vadinamos
iš Šiaurės Amerikos kilusios
dygiosios eglės (Picea pungens)
būna dekoratyvios tik pirmus
20-30 metų. Eglių vietoje bus
pasodinti kiti medžiai“, - pažadėjo S.Obelevičius.
Anykščiuose nereikia
Kremliaus
„Anykštos“ paklaustas, kas
nustatė, kad J.Jablonskio gatvė-

je augusios dygiosios eglės yra
„sergančios“, S.Obelevičius tikino, kad tai buvo akivaizdu.
„Aš ir pats žiūrėjau. Spygliai krenta, tada tos apatinės šakos džiūsta“, - kalbėjo
S.Obelevičius.
Mero pavaduotojas S. Obelevičius sakė, kad apskritai dygiosios arba dar kitaip vadinamos
sidabrinės eglės jam asocijuojasi
su sovietmečiu.
„Tos sidabrinės eglės buvo pamėgtos komunistų vadų. Jas visur sodindavo, net ir prie Kremliaus sienos ir panašiai“, - sakė
S.Obelevičius.
Tai, kad į Anykščių mieste
pjaunamus medžius žmonės reaguoja gan jautriai, S.Obelevičius
įvertino teigiamai: „Džiaugiuosi,
kad jautriai reaguoja. Vadinasi,
dar vertina medį. Tai yra labai
gerai“.

Nuo liepos privaloma gauti savivaldybės valdininkų leidimą, jei
norima net ir privačioje valdoje nugenėti didesnį medį ar jį nupjauti.
Aplinkos ministerijos iniciatyva,
ir privačioje žemėje augančius
medžius - didesnio nei 30 cm
skersmens kaime ir didesnio nei
20 cm skersmens mieste – Vyriausybė pripažino saugotinais.
Todėl be valdžios leidimo ir
šakos nuo jų nupjauti negalima,
o tai padariusiems asmenims grės
administracinės baudos iki 300
eurų.

Nuo liepos pradžios įsigaliojo
nauji reikalavimai norintiems genėti ar pašalinti medžius bei krūmus. Anksčiau privačioje namų
valdoje tai daryti buvo galima be
savivaldybės išduoto leidimo, o
nuo šių metų vidurio tokie leidimai privalomi.
Leidimų kirsti ar genėti medžius nereikia, jeigu norima nugenėti arba nupjauti invazinių
rūšių medžius bei krūmus, taip
pat jei jie bus nudžiūvę, stichinių
nelaimių, gaisrų ar avarijų metu
išversti, nulaužti, apdegę, sužaloti žvėrių, taip pat tam tikrose
zonose.
Leidimus kirsti medžius ir krūmus privačioje žemėje išduoda
savivaldybių administracijos per
30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

V.Šmigelskas), kurie lankosi
visai ne labai turistinėse vietose.
Tačiau, absoliuti dauguma žmonių nukakę už 10-ies tūkstančių
kilometrų, ieško labiausiai išreklamuotų objektų. Vienas kitas
procentas kinų turi finansinių
galimybių nors kartą gyvenime
nuskristi į Europą. Europa kovoja dėl kinų turistų ir Lietuvos
turizmo vadybininkai nuolat
suka galvas, kaip susirinkti kinų
turizmo trupinius. Bet nuo šiol
bus kitaip. Vilnius kinų srauto,
aišku, taip ir nesulauks, tačiau
Paryžius, Roma, Barselona ir
Anykščiai netrukus kinų turistus
turėtų pradėti dalintis panašiomis dalimis.
K.Tubis nėra išskirtinis
Lietuvos meras, mėgstantis
keliauti į Kiniją. Faina Kinijoje.
Kinai išrado paraką, popierių,
porcelianą, terakotinę armiją ir
vienkartinius buitinius prietaisus. Į Kiniją skrendančiuose
lėktuvuose geras maitinimas,
viešbučiai toje šalyje pigūs.
Pagal Lietuvos merų srautą į
Kiniją, kinams susidarė įspūdis,
kad Lietuva yra didelė šalis.
Labai didelė... Deja, ekonominiai Lietuvos ir Kinijos santykiai
išliko kuklūs. Pagal oficialią

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos statistiką, Kinija pagal
eksportą yra Lietuvos partneris
Nr.26, pagal importą - Nr. 11.
Pagal bendras prekybos apimtis,
Kinija Lietuvos partneris Nr.18.
O pirmasis Lietuvos prekybos
partnerių penketukas yra šitoks:
1.Rusija, 2.Vokietija, 3. Lenkija,
4.Latvija, 5.Švedija.
Kur jau kur, o Lenkijoje ir
Latvijoje nuo 1990-ųjų Anykščių rajono delegacijos viešėjo
šimtus kartų. Kur bendradarbiavimo vaisiai? Iš Latvijos
turistų į Anykščius atvažiuoja, iš
Lenkijos nelabai... Ir tai lemia
ne didesnis K.Tubio įdirbis Latvijoje nei Lenkijoje, o atstumai.
Tačiau, nuo šiol viskas bus kitaip. Kinai pajudėjo į Anykščius.
Pirmieji jau ties Krasnojarsku,
blaškosi po taigą klausinėdami,
kur Anykščiai. „Eikit jūs na...
zapad (į vakarus)! Kol pamatysit
medinės pilies kuorus...“ - jiems
geranoriškai parodo rusai.
P.S. „Jei pats valdovas atsikratys geidulių, tai niekas jo
šalyje nevogs, net jeigu vagys
būtų apdovanojami“ - kažkoks
žmogėnas anglimi išraižė ant
kinų sienos ir pasirašė – „Konfucijus“.

„Iki šiol prie tokio vaizdo akys
sunkiai pripranta“, - pastebėjo
D.Gasiūnienė.
Be leidimo draudžiama
nupjauti net šaką

Medžius pataria kirsti
atsakingai
Buvusi Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji architektė
Daiva Gasiūnienė „Anykštai“
sakė, kad jai visada labai gaila
pjaunamų medžių.
„Išgyvenu, kad yra pjaunami medžiai. Aš net ir dirbdama
kitame mieste, visada „sergu“
dėl Anykščių“, - į žinią apie
J.Jablonskio gatvėje pjaunamus
medžius reagavo D.Gasiūnienė.
Pasak D.Gasiūnienės, medžiai
yra ypač svarbūs formuojant
miestų erdves.
„Todėl visada prieš kertant
medžius, reikia į šį procesą pažiūrėti labai atsakingai ir atsargiai“, - patarė D.Gasiūnienė.
Buvusi Anykščių vyr. architektė sakė, kad sprendimas iškirsti
medžius šalia tilto per Šventąją,
prie bibliotekos, jai iki šiol sukelia liūdnas mintis.

joje sėkmingus žemės ūkio versDar iki monarchijos paskellus sukančius Algį Bukauską,
bimo K.Tubis spėjo užmegzti
Vygantą Šližį, brolius Juškas.
tarpvalstybinius Anykščių karaA.Bukauskas į Kiniją gabens
lystės ir Kinijos liaudies respudešras, V.Šližys - karves. Jušblikos ryšius. Netrukus prasidės
koms užimti Kinijos pomidorų
Anykščių ir Kinijos bendradarrinką bus sunkiau. Pomidorai
biavimas žemės ūkyje, pramoauginami ir Islandijoje, bet ne
nėje, turizme, bus net studentų
tik Kinijos, ir Europos rinkai
mainų programos. Dėl pastarojie netiekiami. Čia, žinot, kaip
jo punkto yra vienas minusėlis lietuviškas vynuoges eksportuomes tai savo kokį studentą (pvz.
ti į Gruziją...
iš technologijos mokyklos) į
Mūsų karalystės verslas, ypač
Kiniją galime išsiųsti, 99 proc.
„Kurklių
kinų kalba tik
kiniškai, niekas
...Pagal Lietuvos merų karjeras“,
ten nesupras, kad
srautą į Kiniją, kinams su- „Anykščių
mūsų deleguotas
sidarė įspūdis, kad Lietuva kvarcas“ ir
„Anykščių
studentas neva
yra didelė šalis...
vynas“ seteisininkas, teisiniai laukia,
ninku vadinamas
kada bus užmegzti ryšiai su Kitik todėl, kad treti metai nesėnija. „Anykščių kvarco“ direkkmingai bando išsilaikyti teises.
torius Eugenijus Andriejauskas
Bet kaip išmainytam kinui
vakar naktį pats „šiupeliavo“
įrodyti, kad Anykščių profkė yra
smėlį į jūrinius konteinerius universitetas? Reikės, matyt,
Šventojoje dabar tiek baržų, kad
samdyti masuotės aktorius.
net upės fontanas ėmė planuoti
Vyresnieji anykštėnai vaikelionę. „Anykščių vyno“ vyno,
dins profesorius, visas miesto
žinia, laukia visas pasaulis. Po
jaunimas (iki 40 metų imtinai)
to, kai Anglijos karalienė jo
- studentus.
paragavo ir išgyveno, pasaulio
Anykščių ūkininkai išminrinkoje „Voruta“ yra Nr.1!
tingojo valdovo K.Tubio dėka
Kalbant apie turizmą,
galės savo produkciją parduoti
žinau kelis keistuolius (pvz.
kinams. Žinau, mūsų monarchi-
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Geležinių kelių atmintis...

Raimondas GUOBIS

Kuomet tik būnu Vilniuje ir surandu valandėlę laisvesnio laiko, visuomet dar kartą aplankau Lietuvos geležinkelių muziejų,
įsikūrusį sostinės geležinkelio stoties rūmų antrame aukšte. Man
tai kaip šventovė: kiekvienas apsilankymas atveria vis naujus čia
saugomos istorijos puslapius, sukelia minčių, naujų idėjų, kurias
galiu taikyti dirbdamas mūsų, Anykščių siaurojo geležinkelio, istorijos ekspozicijoje, muziejėlyje, kurį kartu su kolegomis vadiname vilniškio muziejaus jaunesniuoju broliu.

Muziejininkė Kristina Kiaušaitė ir milžiniškas garvežys...
ralių miestą Vilnių, kuris labiausiai masino maldininkus, tikinčius
ir pasitikinčius Dievu katalikus.
Jiems ypač svarbu buvo pasimelsti prie Aušros Vartų Dievo motinos paveikslo ar maldos ritmu
pereiti Vilniaus Kalvarijas.
Mindaugo gatvėje

Lietuvos geležinkelių muziejaus direktorė Vitalija Lapėnienė.
Geležinkelis ir Lietuva
Pirmosios geležinkelių užuomazgos, pirmieji garvežiai ir pirmosios linijos atsirado pačioje
XIX amžiaus pradžioje Anglijoje.
Geležinkelio tėvu laikomas inžinierius Džordžas Stefensonas,
kuris garo mašinų varomus lokomotyvus su vagonais pritaikė
vežioti keleiviams bei kroviniams
pirmąja geležinio kelio atkarpa
tarp Liverpulio ir Londono. Pirmosios geležinkelio linijos žemyne buvo nutiestos Belgijoje, gele-

žiniai keliai nenumaldomai plito,
o XIX amžiaus viduryje pirmieji
bėgiai buvo nutiesti ir Lietuvoje,
apie 1860 m. pradėjo veikti strateginė Sankt Peterburgo - Varšuvos linija. Kaip ir visoje carinėje
imperijoje buvo tiesiamos 1520
mm pločio vėžės linijos, o pačioje
XIX amžiaus pabaigoje ir siaurieji - 750 mm keliai, kurių pirmasis 1899 m. sujungė dvi dideles ir
svarbias stotis - Panevėžį ir Švenčionėlius. Pastarojoje persėdus
į didesnį traukinį, visai nesunku
buvo nuvykti į kunigaikščių ir ka-

Laike sustingę sovietiniai dyzeliniai lokomotyvai.

Muziejaus pradžia laikomi 1966
m., kuomet geležinkelininkų darbo
šlovės ekspozicija buvo atverta didžiuosiuose Lietuvos geležinkelių
administracijos rūmuose Mindaugo gatvėje Vilniuje. Informacija
buvo pateikiama labai politizuotai, išaukštinant sovietų valdžią,
pabrėžiant jos nuopelnus ypač
liaudies ūkyje bei šalies gynyboje
svarbų geležinkeliečių darbą. Ideologine kryptimi nuolat rūpinosi
sąjunginės geležinkelių vadovybės
vadovai. Muziejuje vykdavo įvairių sukakčių minėjimai, sutinkami
garbingi svečiai, 1979 m. muziejui
suteiktas liaudies muziejaus vardas, 1985 m. jis pavadintas įkūrėjo
bei ilgamečio vadovo Georgijaus
Žemaičio vardu. Žinoma, Lietuvai tapus nepriklausoma visų šitų
sovietinius laikus menančių pavadinimų buvo atsisakyta, 1988 m.
ekspozicija perkelta į atskiras patalpas. Jos nebuvo labai patogios,
tai buvo tarsi implantas ne visai

tinkamoje aplinkoje, labiau tinkančioje kokiai nors parduotuvei. Juk
aplink tik automobiliai ir namas,
neturintis jokio istoriškumo, jokios
legendos,tačiau daug kam buvo
smagu. Net mažas berniukas su
močiute atėjęs prie didžiulio kaip
vitrina ekspozicijos lango net neužeidamas į vidų žvelgdavo į ratus
sukantį mažą traukinuką. Antrame
aukšte - kinas, parodos, susitikimai. Visai smagu, tačiau norėjosi
dar smagiau...
Sugrįžo į tikruosius
namus
Pagaliau ekspozicija sugrįžo į
tikruosius namus, į svarbiausią
Lietuvos geležinkelio stotį, istorinius 1861 m. pastatytus rūmus.
Pagaliau surado vietą – čia erdvu
ir smagu. Taip pat džiugu, kad atsirado galimybė įrengti ir lauko ekspoziciją, priimti žmones, parodyti
jiems ir tikrą garinį garvežį, ir įvairių tipų sovietinius lokomotyvus dyzelius, apie kuriuos taip smagiai
eiliavo Juozas Erlickas. Gal čia
sustingęs laike stūkso ir tas, kuris
uoliai kursuodavo į Bezdonis. Hidraulinė vandens kolonėlė užsiliko - buvo išsaugota, veikia dar ir
dabar, nors pagaminta net 1938 m.
centrinėse geležinkelių dirbtuvėse
Kaune. Įspūdingo dydžio svarsty-

Žibintai - šviesai ir ženklui.

klės, atkastos tiesiog iš po žemių,
daugybė technikos pavyzdžių, o
viename iš keturių aklakelių įrengtas neilgas pasivažinėjimų rankine
drezina kelias. Nors jis nepalyginamai trumpesnis negu Anykščiuose
- nėra kada ir kur įsibėgėti. Tad pas
mus gal ir geriau.
Ekspozicija centrinių rūmų antrajame aukšte suskirstyta į tris erdves: informacijos - ekspozicijų,
kultūrinę - parodų ir renginių bei
edukacinę - maketų sales, kuriose
veriasi dar smulkesni skyriai - stočių, ryšių, signalų bei kiti istorijos
kampeliai ir užkaboriai.
Gausi muziejaus ekspozicija
Jau minėjau, kad man čia įdomu
viskas ir galiu ekspoziciją apžiūrinėti, gėrėtis bei tyrinėti daugybę
kartų. Ypač tai daryti smagu prieš
kelionę traukiniu ar tik iš traukinio
išlipus.
Caro laikų atributai įdomiausi
- yra čia ir geležinkeliečių uniformas puošusių ženklų, senas senas
švilpukas, garvežius gaminusio
Putilovo fabriko Petrapilyje ženklas, masyvus metalinis ovalas
su užrašais, nuimtas nuo vagono
šono, auksu siuvinėti tarnautojo
antpečiai.
(Nukelta į 11 p.)
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Storosios žarnos vėžys – klastingas,
tylus, sunkiai aptinkamas
Storosios žarnos vėžys yra viena iš dažniausių onkologinių ligų
Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 1 500 naujų ligos
atvejų ir šis skaičius kasmet didėja. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti
storosios žarnos vėžį. Šis testas atliekamas kas dvejus metus asmenims nuo 50 iki 75 metų amžiaus.
„Šis vėžys yra pakankamai tylus, todėl dažniausiai jį aptinkam
jau III ar IV stadijoje“ – sakė Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja Aurika Treščenko – Blauzdienė.

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko – Blauzdienė
tvirtina, kad moterys labiau rūpinasi savo sveikata, noriai dalyvauja prevencinėse programose, o vyrus kartais tenka ir šiek tiek
pagąsdinti. 			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Kraujavimas nebūtinai reiškia
vėžį
Paprašyta įvardinti pagrindinius
šios ligos simptomus, gydytoja A.
Treščenko – Blauzdienė teigė, kad
ankstyvosiose stadijose žmonės
apskritai jokių simptomų nejaučia.
„Programa neatsitiktinai skirta 5075 metų žmonėms. Tai – rizikingiausias amžiaus tarpsnis. Tiesa,
50 – mečiams ar kiek vyresniems
žmonėms gana retai randamas vėžys, pikas pastebimas nuo 70 metų.
Pagrindinis simptomas, su kuriuo
susidūrę žmonės turėtų kreiptis į
šeimos gydytoją dėl testo ankstyvajai storosios vėžio diagnostikai,

tai - „netvarkingi“ viduriai. Jeigu
žmogus pastebi, kad viduriai tai
kieti, tai – skysti, jau reikėtų susirūpinti. Tačiau ne retai būna ir
taip, kad žmogus 20 metų gyvena
su kietais viduriais ir net nepastebi,
kad jie tapo dar kietesni – va tada
ir prasideda problemos. Žmogus į
gydytoja nesikreipia, o vėžys sau
tyliai tūnodamas vieną dieną kerta
stipriai iš nugaros“ – sakė gydytoja.
Paklausta, ar kraujas išmatose
jau yra ženklas, kad gali būti vėžys, gydytoja sakė, kad kaip tik
ne: „Žmonės išmatose ar ant tualetinio popieriaus pamatę kraujo
žymių, labai sunerimsta ir jau sau

diagnozuoja vėžį. Jeigu kraujas yra
šviežias, sodrios raudonos spalvos,
tai greičiausiai bus dėl hemorojaus
ar išangės plyšimų. Noriu pabrėžti,
kad tai – tikrai nepavojinga. Kraujavimas, susijęs su onkologija, I ar
II stadijoje nėra matomas, akivaizdžiai jis pasirodo tik jau esant III ar
IV stadijai“.
Pacientai, kuriems diagnozuojamas I ar II stadijos vėžys dažniausiai niekuo nesiskundžia, jų
nekankina jokie skausmai, o vėžys
dažnai randamas atsitiktinai – tyrinėjant kitus organus ar susirgimus
– stuburo patologijas, akmenligę ir
pan.
„Savo praktikoje esu susidūrusi su tokiu atveju, kada storosios
žarnos vėžys, būtent dėl ankstyvosios diagnostikos programos, buvo
aptiktas labai anksti ir žmogus tik
dėl yra gyvas. Taigi, dar prieš man
atvažiuojant dirbti į Anykščius,
Kauno klinikose, kur jau buvo
atliekama ši programa, vienos gydytojos paklausiau, ar prevencinės
programos, kurioms valstybė tikrai
skiria nemažai lėšų, yra veiksmingos. Ir kaip tik „ant tų žodžių“, atėjo vyras su teigiamu testu. Jis labai
nenorėjo atlikti šio testo, sakė puikiai besijaučiantis ir tegu gydytojai
su visokiais šūdukų testais nelenda
į akis. Vis dėlto žmona įkalbėjo jį
pasidaryti, ir testas buvo teigiamas.
Tam žmogui užteko tik operacijos,
nereikėjo nei chemoterapijos, nei
spinduliuotės“ – pasakojo gydytoja A. Treščenko – Blauzdienė.
Ankstyvos vėžio stadijos gali
būti visiškai išgydomos
Kaip jau buvo minėta, anksti
aptikus vėžį, gydymas dažniausiai
apsiriboja operacija, o ir pooperacinis laikotarpis yra kur kas trumpesnis ir lengvesnis. „Pažvelgus į
statistiką, bendras mirštamumas
nuo šios vėžio formos yra nuo 5 iki
10 proc. Žmonių iki 70 metų mirštamumas sudaro 3 – 5 proc., o virš
70 metų – jau 10- 20 proc. Jeigu
nustatomas I stadijos vėžys, išgyvenamumas 5 metus siekia nuo 80

iki 100 proc., aptikus II A arba III
A stadijos vėžį, išgyvenamumas
sudaro 50 – 70 proc., o jau susidūrus su III stadijos vėžiu tikimybė
išgyventi 5 metus yra nuo 25 iki 45
proc.“ – kalbėjo šeimos gydytoja.
Atlikus testą ir gavus teigiamą
rezultatą, tai dar nebūtinai reiškia,
jog testas, kuris yra itin jautrus,
surado vėžį. Tai, pasak gydytojos,
gali būti ir polipai. Jie endoskopijos metu ir nugnybami ir siunčiami
patanatomams ištirti. Šiaip polipai
yra šalinami, nes juos palikus, šie
dariniai bet kada gali suvėžėti.
Ir tik gavus teigiamą patanatomo atsakymą, pacientas su šeimos
gydytoju apsvarsto įvairius ligos
gydymo variantus. Net ir sulaukus
teigiamo atsakymo, nepuolama iš
karto operuoti.
Pasak gydytojos, gali būti skirta
ir viena nemaloniausių procedūrų – kolonoskopija. „Ši procedūra
nemaloni dėl dviejų priežasčių.
Pirma – jai gana sunku pasiruošti. Žmogus turi išgerti 4 litrus tam
tikro tirpalo, kuris visiškai išvalo
žarnyną. Tirpalas nėra skanus, o
ir kiekis jo yra nemažas. Išvalyti
žarnyną – tai nereiškia pašalinti
jau susikaupusius išeiti išmatas.
Žarnynas turi likti visiškai švarus
– jame nebeturi likti jokių maisto
likučių, jokių energetinę vertę turinčių dalykų. Iš esmės žmogus
turi pradėti tuštintis visiškai švariu
vandeniu. Atlikti šią procedūra ne
visi sugeba, pavyzdžiui, išgeria 3
litrus tirpalo, atrodo, kad jau žarnynas švarus ir 4 pakelio jau nebegeria. Ir tada ateina rezultatas – kad
žarnynas nebuvo pilnai paruoštas
tyrimui. Pati procedūra – kolonoskopija – atliekama su nejautra, bet
būna žmonių, kurie sako, kad vis
tiek jautė diskomfortą“ – apie diagnostinę procedūrą sakė gydytoja.
Ypač svarbu sveikai maitintis
„Išgirdę vėžio diagnozę, žmonės
dažnai save jau pasmerkia mirčiai,
tačiau aš savo pacientams nuolat
kartoju, kad ankstyvosios diagnostikos programos ir yra skirtos

tam, kad klastinga liga būtų aptikta
kuo anksčiau, o tai reiškia gerokai
paprastesnį gydymą. Operacijos
tikslas yra pašalinti esantį darinį
bei išsaugoti kaip galima daugiau
žarnyno. Pooperaciniu laikotarpiu
taip pat svarbu, kad būtų daroma
kuo mažesnė invazija“ – sakė gydytoja.
Paklausta, ar šios rūšies vėžys
gali būti paveldimas, pašnekovė
sakė: „Gali. Tačiau, atsiradus genetikos mokslui, vos ne 50 proc.
visų ligų buvo linkstama nurašyti
genetikai. Dabar jau tokios išvados
daromos rečiau. Apie paveldimumą galima kalbėti tada, kai vėžiu
suserga bent du vienos šeimos artimais kraujo ryšiais susiję asmenys.
Genetikai kiek pasitraukus „nuo
arenos“, į mada atėjo dėl daugelio
susirgimų kaltinti mitybą. Tame
yra dalis tiesos, ypač kalbant apie
skrandžio ar žarnyno onkologiją.
Jeigu žmogus yra prisiekęs mėsėdis ir į burną beveik nededa jokių
daržovių, tai jo viduriai nuolat bus
kieti ir pastebėti kažkokius pakitimus bus sudėtingiau. Lygiai taip
pat ir su vegetarais ar veganais,
ypač tais, kurie valgo tik daržoves,
o į kruopų pusę nė nežiūri. O organizmui, virškinamajai sistemai būtinos skaidulos. Bet kokie kraštutinumai, mano nuomone, nėra gerai.
Juk kalbant ir apie tas pačias daržoves – gerai, jeigu jos valgomos
šviežios, mažai apdorotos, bet jeigu jos sukeptos, suvirtos, tai nieko
gero jose nebelieka. Tai galioja ir
greitajam maistui, taip pat maistui,
kuris yra ruošiamas aliejuje. Būna,
kad žmonės pripila į gruzdintuvę
aliejaus ir jo ilgai nekeičia, bet gamina maistą. Tokiu būdu organizmas gauna daug kancerogenų“.
Pagal šią storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos programą testą nemokamai galima pasidaryti kas dvejus metus. Pasak gydytojos, to užtenka, kad vėžys būtų
pastebėtas ankstyvoje stadijoje.
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Kurklių pieninės griuvėsiai - neįveikiami

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Daugiau kaip du dešimtmečiai Kurkliuose, netoli bažnyčios, ant
upelio kranto, tebėra dabar jau ir krūmais apaugusios buvusios pieninės liekanos. Pašalinti šiuos griuvėsius, užėmusius išskirtiniai gražią vietą, - seniūnijos galvos skausmas. Tačiau tai padaryti trukdo
tai, kad šie griuvėsiai buvo ir iš dalies tebėra privati nuosavybė.
Pasak seniūno, tik dabar savininkams atsisakius savo teisių ir griuvėsius paskelbus bešeimininkiais,
atsiras galimybė tą vietą sutvarkyti.
Pieninę apie 1935 – uosius pastatė susikooperavę Kurklių krašto
ūkininkai. Pokariu ji buvo nacionalizuota ir priklausė Anykščių pieninei.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pastatą privatizavo kupiškietis ir Ukmergės rajono gyventoja. Jie buvo sumanę verslą ir net
įrengimus jau vežėsi, tačiau jokios
gamybos taip ir nepradėjo, pastatą

apleido. Statybos inspektoriai savininkus gąsdino baudomis, tačiau,
pasak seniūno, rimtai taip ir nenubaudė.
Vėliau apgriuvęs pastatas, kaip
tuomet buvo madinga, dar buvo
užstatytas bankui. Gal už dešimtį
tūkstančių litų jį buvo pasišovęs
pirkti ir gelbėti vienas vietos gyventojas, tačiau antstoliai tik už
griuvenų dalį užsiprašė kur kas didesnės sumos.
Taip ir liko pieninė dūlėti iki šių
dienų, kol išties tapo tik krūmais
apžėlusių griuvenų krūva.

Prieš penkiolika metų dar taip atrodė Kurklių pieninė. Nors ji jau buvo privatizuota, ilgapirščiai
vis dar rasdavo ką iš jos išlupti, čia rinkdavosi vietiniai pijokėliai. 		
Autoriaus nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
Erškėtrožė
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Kačių ABC 3
11.45 Pasaulio dokumentika.
Salų gamtos slėpiniai (subtitruota).
12.40 Pasaulio dokumentika.
Salų gamtos slėpiniai 2 (subtitruota).
13.35 Puaro N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą).
16.00 Istorijos detektyvai. (subtitruota).
16.50 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.00 Klausimėlis.lt.
18.30 „Editos šou“.
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Laisvės kaina. Partizanai.
N-7
21.50 Vieniša kelionė N-7 (subtitruota).
23.15 Frostas prieš Niksoną.
N-14. (subtitruota).
1.15 Pasaulio dokumentika.

Salų gamtos slėpiniai (subtitruota, kart.).
6.25 Dienos programa.
6.30 „Žvėrelių būrys“
6.55 „Neramūs ir triukšmingi“ (k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žuviukai burbuliukai“
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Ogis ir tarakonai“
9.35 „Drakonų kova. Super“ N-7
10.05 „Marko ir Raselo nuotykiai
11.55 „Hugo išradimas“
14.20 „Šokis hiphopo ritmu.
Gatvė“ N-7
16.15 „Spąstai“ N-7
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 „Nepaprastas ŽmogusVoras 2“ N-7
23.15 „Pavojus iš kosmoso“ N14
1.00 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“ (k) N14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Šefai vikingai“.
10.00 „Bibliotekininkai“ N-7
11.00 „Alfa ir Omega“ N-7
12.45 „Pašėlęs Raselas“ N-7
14.35 „Sosto įpėdinis“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.22 „TV3 sportas“.
19.27 „TV3 orai“.

19.30 „Guliverio kelionės“ N-7
21.10 „Žala“ N-14
23.25 „Juodabarzdis“ N-7
6.30 Galiūnų čempionų lyga
Meksikoje. I dalis (k).
7.30 „Auklė“ (k)
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų čempionų lyga
Meksikoje. II dalis.
10.00 „Vaikai šėlsta“
10.30 „Džiunglių princesė
Šina“ N-7
11.30 „Apvalioji planeta“
12.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
13.40 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
15.55 „Reali mistika“ N-7
16.50 „Nusikaltimų miestas“
(k) N-7
17.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7
18.25 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 „Rivjera“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Okupuoti“ N14
0.30 „Ekstrasensų mūšis“ (k)
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“ N-7
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Tėvas Motiejus N-7
10.30 „Būrėja“
11.35 Beatos virtuvė.
12.30 „Mylėk savo sodą“
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Makenos auksas“
23.40 „Sunkūs laikai“ N14
1.30 „Vaiduoklių namas“ N14

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2.
12.35 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Silvestras Žukauskas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7 (kart.).
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 “Mano gyvenimo šviesa”
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ N-7
8.55 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 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 „Varom!“ N-7
20.00 „Tautos tarnas N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios
22.24 Sportas
22.28 Orai
22.30 „Amerikietiška afera“ N14
1.10 „Judantis objektas“ N-7
6.10 “Televitrina”
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Bibliotekininkai“ (kart.)
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Kobra 11“ (kart.) 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 „Paskutinis iš Magikianų“
N-7
20.00 „Tarp mūsų, mergaičių“
N-7
21.00 „Kam ta meilė?“ N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“
22.22 „TV3 sportas“
22.27 „TV3 orai“
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kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE(kart.).
7.05 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (subtitruota, kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(subtitruota, kart.).
8.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(subtitruota, kart.).
8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota, kart.).
8.30 Krikščionio žodis. (subtitruota).
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Išsamus pranešimas.
Džihado broliai. Kovotojai Rytų
Europoje
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
11.30 Durys atsidaro
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta. (su vertimu į
gestų k.).
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje
15.00 Kryžių kalno atlaidai.
16.40 „Mes - Pasaulis“.
18.00 Nes man tai rūpi.
18.45 Mano tėviškė. (kart.).
19.00 Mūsų miesteliai. Užventis.
19.50 Viduramžių Europa.
Miestai ir katedros
20.40 Viduramžių Europa.
Riteriai ir turnyrai
21.35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22.25 „Klasikos ir egzotikos
banga

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Pagauk dainą.
7.30 Raudona Linija. N-7.
8.30 Oplia!. N-7.
10.00 KK2. N-7. Infošou.
10.30 Savaitės kriminalai. N-7
10.55 Ne vienas kelyje.
11.30 Autopilotas.
12.00 Kitu kampu.
13.00 Gyvenimiškos istorijos.
16.40 Gyvūnų policija. N-7
17.35 KK2 penktadienis. N-7.
19.00 Kitu kampu.
20.00 Raudona Linija. N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 Visi už vieną. N-7.
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija. N-7
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
0.30 Visi už vieną. N-7.
Dokumentinės realybės laida.
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Ledo kelias“ (kart.) N-7
7.30 „Taikinys“
8.30 „Iš peties“ N-7
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Žvejo nuotykiai“ N-7
11.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje“ N-7
14.00 „Taikinys“
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 dievaitis“ N-7
21.00 „Žinios“. Lietuva
21.53 „Sportas“.

21.58 „Orai“.
22.00 „Pakartok
0.00 „Paktas 2“ S (kart.)
1.40 „Jokių kliūčių!“ N-7
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
7.55 „Neprijaukinti. Afrika“. N-7
8.20 „Išmanus kaimas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Kinija“. N-7
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Kongas, Katangos provincija“. N-7
11.10 Grilio skanėstai.
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
13.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
16.50 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7
19.00 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
19.30 „Geriausios nardymo
vietos“.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Lemtingas panašumas“
N-7
21.30 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Deimantų medžiotojai“
N-7
0.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7
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22.30 „Holograma karaliui“
N-14
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“ N-14

18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Vagis policininkas“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.45 „Vidurvasario nakties sapnas“ N-7

6.00 “Auklė”
7.30 „Asmens sargybinis“ (k)
N-7
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k)
N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Asmens sargybinis“ N-7
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“
N-7
21.00 Dingusi N14
0.00 Terminatorius.
Išsigelbėjimas (k) N14.

kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiaze tik merginos. (kart.)
7.10 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.)
7.20 Detektyvė Miretė (kart.)
7.35 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.)
7.55 Stop juosta. (su vertimu į
gestų k.) (kart.)
8.20 Atspindžiai. (kart.)
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.)
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Kova už išlikimą.
Poliarinė lapė
12.41 Kova už išlikimą.
Raudonasis vilkas - nykstantis
šuo
13.10 Durys atsidaro. (kart.)
13.35 Viduramžių Europa.
Miestai ir katedros. (kart.).
14.27 Viduramžių Europa.
Riteriai ir turnyrai (kart.).
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15.40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.30 Meilė kaip mėnulis.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.45 „Būrėja“ (k)
8.45 „Akloji“ (k)
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ (k) N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ (k) N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“

24.00 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
0.45 Keturi metų laikai N-14

20.25 Prokurorai.
21.15 „Islamo valstybė“. N-7
22.00 Įvertink riziką
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Dainius Pulauskas Group“
- 20.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės kriminalai (k). N-7
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK
13.00 Gyvūnų policija. N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
6.10 “Televitrina”.
6.30 “Žūklė laukinėje gamtoje”
(kart.) N-7
7.00 „Visureigiais per Aliaską“
(kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ N-7
9.00 „Nuo amato iki verslo“
(kart.)
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
13.30 „Iš peties“ (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7

20.30 „Saša ir Tania“ N-7
21.00 „Žinios“
21.28 „Orai“
21.30 „Pašėlęs policininkas“
N-14
22.30 „Naša Raša“ N-7
23.00 „Apsėstasis Maiklas
Kingas“ S
0.40 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Sofija Vytautaitė“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
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 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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antradienis

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
7.00 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2.
12.35 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.)
18.15 Auksinis protas.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.18 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7 (kart.)
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.)
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.

6.15 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“ (k) N-7
11.25 „Meilės sparnai“
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 „Varom N-7
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios
22.24 Sportas
22.28 Orai
22.30 „Gundanti klasta“ N14
0.30 „Judantis objektas“ N-7
1.20 „Amerikietiška afera“ (k)
N14
6.10 „Televitrina“
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Kam ta meilė?“ (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Tarp mūsų, mergaičių“
(kart.) 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 „Paskutinis iš Magikianų“
N-7
20.00 „Moterys meluoja geriau.
10 metų“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“ N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“
22.22 „TV3 sportas“
22.27 „TV3 orai“
22.30 „Aš, kitas aš ir Irena“
N-14
0.50 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“ N-14
6.00 „Auklė“
7.30 „Asmens sargybinis“ (k)
N-7
8.35 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k)
N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Asmens sargybinis“ N-7
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“ N-7
21.00 Visa griaunantis N14
23.15 Dingusi (k) N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“ (k)
8.45 „Akloji“ (k)
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ (k) N-7

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
8.40 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.)
18.15 Auksinis protas.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
6 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7 (kart.)
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.)
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa.
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“

N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK
10.55 „Varom!“ (k
11.25 „Meilės sparnai“
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 „Varom!“ N-7
20.00 „Tautos tarnas N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios
22.24 Sportas
22.28 Orai
22.30 „Pavojai gelmėse 2. Rifas“
N14
0.15 „Judantis objektas“ N-7
1.05 „Gundanti klasta“ (k) N14
6.10 „Televitrina“
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Kam ta meilė?“ (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Moterys meluoja geriau.
10 metų“ (kart.) 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 „Paskutinis iš Magikianų“

N-7
20.00 „Moterys meluoja geriau.
10 metų“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“ N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“
22.17 „TV3 sportas“
22.22 „TV3 orai“
22.25 „Vikinglotto“
22.30 „Džoja“ N-7
1.00 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“ N-14
6.00 „Auklė“
7.30 „Asmens sargybinis“ (k) N-7
8.30 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k)
N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Asmens sargybinis“ N-7
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“ N-7
21.00 Suvilioti nepažįstamąjį N14
23.10 Visa griaunantis (k) N14
1.20 „Persekiotojas“ N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“ (k)
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ (k) N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ (k) N-7
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13.30 „Mirtis rojuje“ (k) N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XIX. Paskutinė kliūtis“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Gedulingos mišios“ N-7

(kart.)
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 Meilė kaip mėnulis.
20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Jurgis Šaulys.
21.15 Lemtinga diena
22.10 Antradienio detektyvas.
N-14
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Džiazo muzikos vakaras.

kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Dainius Pulauskas Group“
- 20. (kart.)
7.50 Mažasis atradėjas. (kart.)
8.00 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 (kart.)
8.25 Septynios Kauno dienos
(kart.)
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
9.15 Labas rytas, Lietuva (kart.)
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Kova už išlikimą.
Klonavimas - naujas būdas
išsaugoti nykstančias rūšis
12.41 Kova už išlikimą.
Atlantinių lašišų sugrįžimas į
Reiną
13.10 Nacionalinis turtas. (kart.)
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.)
14.20 ARTi. (kart.)
14.35 „Islamo valstybė“ N-7
(kart.)
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15.40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva.

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios
9.00 KK2. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos
(k).
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Išgyvenk, jei gali
17.00 Info diena
21.00 Info diena (k
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
6.10 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“ (kart.) N-7
7.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ (kart.)
N-7
13.25 „Rezidentai“ (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“ N-7
21.00 „Žinios“
21.28 „Orai“
21.30 „Džo“ N-14
23.50 „Pėdsakai“ N-7
0.45 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Vantos lapas.
7.10 „24/7“.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7.
11.25 „Ragana“ N-7.
12.30 „Iššūkis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
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 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XIX. Žvėrys“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Prieblanda“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.)
7.40 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
7.50 Mažasis atradėjas. (kart.)
8.00 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
8.25 Nacionalinis turtas. (kart.)
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12.00 DW naujienos rusų kalba
12.15 Kova už išlikimą. Kova už
Sabaho raganosius
12.40 Kova už išlikimą. Vilpišio
sugrįžimas
13.05 Linija, spalva, forma. (kart.)
13.35 Stilius. (su vertimu į gestų
kalbą) (kart.).
14.30 Lemtinga diena (kart.)
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15.40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (subtitruota).
18.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.

(subtitruota).
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Meilė kaip mėnulis.
20.25 UEFA Čempionų lygos
atranka. Marijampolės „Sūduva“
- Belgrado „Crvena zvezda“.
22.30 Karališkas romanas N-7
(subtitruota).
0.45 DW naujienos rusų kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Koncertuoja Tommy
Emmanuel
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK
13.00 Gyvenimiškos istorijos (k).
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“ (kart.) N-7
7.00 „Pėdsakai“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.) N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Moderni šeima“ N-7
11.00 „Simpsonai“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ (kart.)
N-7
13.25 „Univeras. Naujas bendrikas“. (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“ N-7
21.00 „Žinios“
21.28 „Orai“
21.30 „Nusikaltėlis“ N-14
23.40 „Pėdsakai“. N-7
0.40 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Kaimo akademija.
7.10 4 kampai.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
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 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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ketvirtadienis 2018 08 02
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.15 Auksinis protas.
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras
7 N-7
23.45 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7 (kart.)
0.30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.)
1.00 LRT radijo žinios.
6.10 Dienos programa
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“

N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“ (k) N-7
11.25 „Meilės sparnai
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 „Varom!“ N-7
20.00 „Tautos tarnas“ N-7
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios
22.24 Sportas
22.28 Orai
22.30 „Gran Torino“ N14
0.50 „Judantis objektas“ N-7
1.40 „Pavojai gelmėse 2. Rifas“
(k) N-14
6.10 „Televitrina“
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Kam ta meilė?“ (kart.) N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Moterys meluoja geriau.
10 metų“ (kart.) 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 „Paskutinis iš Magikianų“

N-7
20.00 „Moterys meluoja geriau.
10 metų“. N-7
21.00 „Kam ta meilė?“ N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“
22.22 „TV3 sportas“
22.27 „TV3 orai“
22.30 „Patriotas“ N-14
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“ N-14
6.00 „Auklė“
7.30 „Asmens sargybinis“ (k) N-7
8.30 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“ (k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Asmens sargybinis“ N-7
14.50 „Farų karai“ (N-7
15.50 „Teisingumo agentai“ N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose N-7
23.10 Suvilioti nepažįstamąjį (k)
N14
1.15 „Persekiotojas“ N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“ (k)
9.15 „Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem“ N-7
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ (k) N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ (k) N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7
10.50 Komisaras Reksas N-7
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.)
18.15 Auksinis protas.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Pasveikink mirtį kitą
dieną N-14
1.10 Štutgarto kriminalinė
policija 7 N-7 (kart.).
6.10 Dienos programa
6.15 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“
7.55 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“ N-7
8.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“ (k) N-7
11.25 „Meilės sparnai
13.25 „Gyvenimo daina“ N-7
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 „Pašėlę vyrukai 2“ N14
23.50 „Babilonas“ N14
1.45 „Gran Torino“ (k) N14
6.10 „Televitrina“
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ (kart.) N-7
7.55 „Kam ta meilė?“ (kart.)
N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
(kart.) N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Moterys meluoja geriau. 10 metų“ (kart.) 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 „Heraklis“ N-7
21.15 „Dešimt jardų“ N-7
23.25 „Artimi priešai“ N-14
1.05 „Holograma karaliui“.
N-14 (kart.)
6.00 „Auklė“

7.30 „Asmens sargybinis“ (k)
N-7
8.30 „Farų karai“ (k) N-7
9.30 „Teisingumo agentai“
(k) N-7
10.30 „Kobra 11“ (k) N-7
11.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“
(k) N-7
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7
13.45 „Asmens sargybinis“
N-7
14.50 „Farų karai“ N-7
15.50 „Teisingumo agentai“
N-7
16.50 „Kobra 11“ N-7
17.55 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
21.00 Kraujas Maniloje N14
22.45 Žmogžudystė
Baltuosiuose rūmuose (k) N-7
0.50 „Persekiotojas“ N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
9.00 Sveikinimai (k).
11.25 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.20 „Kandisė Renuar“ N-7
13.30 „Mirtis rojuje“ (k) N-7
14.40 „Džekio Čano nuotykiai“
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“
15.35 „Marvel animė.
Geležinis žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar“ N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Nebylus liudijimas.

15.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“ N-7
16.00 „Tinginių miestelis“
16.30 „Būk su manim“
17.30 „Mano meilės šviesa“
18.30 „Kandisė Renuar N-7
19.45 „Mirtis rojuje“ N-7
21.00 „Komisarė Helena Dorn.
Pradingusios mergaitės“ N14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 „Pakartotiniai smūgiai“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Koncertuoja Tommy
Emmanuel (kart.)
7.00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
7.20 Mažasis atradėjas. (kart.)
7.30 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
7.50 Linija, spalva, forma. (kart.)
8.20 Lietuva mūsų lūpose. (kart.)
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
12.00 DW naujienos rusų kalba
12.15 Kova už išlikimą. Drugių
gaudynės Peru miškuose
12.42 Kova už išlikimą. Bebrai.
saugoti ar medžioti?
13.10 Euromaxx. (kart.)
13.40 Klauskite daktaro. (kart.)
14.35 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Jurgis Šaulys. (kart.)
15.20 Mažasis atradėjas.
15.30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15.40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva. (kart.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
(subtitruota)
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (subtitruota)
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
22.15 Perskeltas dangus. N-7.
23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Koncertuoja Tommy
Emmanuel
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos (k).
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“ (kart.) N-7
7.00 „Pėdsakai“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Vienam gale kablys“ (kart.)
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Simpsonai“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ (kart.)
N-7
13.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7

18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ N-7
20.30 „Saša ir Tania“ N-7
21.00 „Žinios“
21.28 „Orai“
21.30 „Plėšikai“ N-14
23.40 „Pėdsakai“ N-7
0.35 „Daktaras Hausas“ N-14
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai.
7.10 Gyvenimo būdas.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Lemtingas panašumas“
N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“
N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
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 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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Silpnybės akimirka“ N14
23.10 „Keturiasdešimt antrasis“ N14
1.35 „Dangaus akis“ N-7
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Koncertuoja Tommy
Emmanuel (kart.)
7.10 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
7.20 Mažasis atradėjas. (kart.)
7.30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 (kart.)
7.55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.)
8.25 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.)
11.30 2018 Europos čempionatas. Irklavimas (pusfinaliai).
Plaukimas (atranka).
13.45 DW naujienos rusų
kalba.
14.00 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.). (kart.)
14.25 Mūsų miesteliai.
Užventis. 1 d. (kart.)
15.15 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15.30 Detektyvė Miretė
15.40 Stebuklingoji Boružėlė
16.05 Kaip atsiranda daiktai 9
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.)
18.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.00 2018 Europos čempionatas. Plaukimas. Pusfinaliai
ir finalai.
20.45 Kultūros teismas.
21.30 Fontanos aikštė N-14

23.35 Šv. Jurgio meno sezonas 2018.
1.05 DW naujienos rusų
kalba.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Visi už vieną. N-7.
8.00 Žinios.
9.00 KK2. N-7.
9.30 Valanda su Rūta.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Gyvenimiškos istorijos
(k).
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena (k).
23.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Saša ir Tania“ (kart.) N-7
7.00 „Pėdsakai“ (kart.) N-7
8.00 „Kaulai“ (kart.) N-7
9.00 „Sandėlių karai“ (kart.)
N-7
9.30 „CSI Majamis“ (kart.) N-7
10.30 „Simpsonai“ N-7
11.25 „Kobra 11“ (kart.) N-7
12.25 „Vedęs ir turi
vaikų“(kart.) N-7
13.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ (kart.) N-7
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI Majamis“ N-7
18.00 „6 kadrai“ N-7
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Univeras. Naujas bendrikas“ N-7

20.00 „Farai“ N-7
21.00 „Žinios“
21.53 „Sportas“
21.58 „Orai“
22.00 „Nevaldoma grėsmė“
N-14
0.00 „Džo“ N-14 (kart.)
6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
7.10 Grilio skanėstai.
7.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
8.10 „Delta“ N-7
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Lemtingas panašumas“ N-7
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ N-7
16.00 Reporteris
16.27 Orai.
16.30 Gyvenimo būdas.
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 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su
„Reporteriu“.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
0.05 „Delta“ N-7
1.05 „Iššūkis“ N-7
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
6.30 Klausimėlis.lt.
6.45 Berniukas ir pasaulis
8.05 Beatos virtuvė. (kart.)
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Gyvūnų išgyvenimo
strategija. Išmoningieji statytojai (subtitruota)
12.40 Maži, bet ypatingi. vėžliai
(subtitruota)
13.35 Džesika Flečer 4 N-7
15.20 Gamtos inspektoriai.
(kart.)
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą)
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.)
18.00 Klausimėlis.lt.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Ryčio Cicino jubiliejinis
koncertas. 20 metų scenoje.
23.10 Suvesti sąskaitas N-14
(subtitruota)
0.50 Pasveikink mirtį kitą dieną
N-14 (kart.)
6.25 Dienos programa.
6.30 „Žvėrelių būrys“

6.55 „Neramūs ir triukšmingi“
(k)
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žuviukai burbuliukai“
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys
8.10 „Pabaisiukas Bansenas“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Ogis ir tarakonai“
9.30 „Drakonų kova. Super“
N-7
10.00 „Drakoniuko Riešutėlio
nuotykiai“
11.40 „Pričiupom!“
12.10 Laikrodžių stabdytojai
14.00 „Karaliaus Tuto prakeiksmas“ N-7
17.30 „Geriau vėliau, negu
niekada“ N-7
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 „Legendos susivienija“
21.20 „Kvailių apsauga“ N-7
23.15 „Madėjos liudytojų apsauga“ N-7
1.25 „Pašėlę vyrukai 2“ (k)
6.15 „Televitrina“
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kobra 11“ N-7
9.30 „Maisto kelias“
10.00 „Bibliotekininkai“ N-7
11.00 „Elfai“
12.40 „Sužvejok dingusią
žuvį“
14.45 „Gatvės šokiai“ N-7
16.45 „Ekstrasensai tiria“
N-7

18.30 „TV3 žinios“
19.17 „TV3 sportas“
19.22 „TV3 orai“
19.25 „Eurojackpot“
19.30 „Džonsonų atostogos“
N-7
21.20 „Diena po rytojaus“
N-7
23.55 „Brangenybių medžiotojai“ N-7
6.15 „Auklė“ (k)
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 „Nutrūkę nuo grandinės“
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vaikai šėlsta“
10.30 „Džiunglių princesė
Šina“ N-7
11.30 „Apvalioji planeta“
12.40 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ N-7
13.35 „Ekstrasensų mūšis“
N-7
15.50 „Nusikaltimų miestas“
(k) N-7
16.20 „Reali mistika“ N-7
17.20 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7
18.20 „Kas žudikas?“ N-7
19.30 Dainuok mano dainą.
21.30 Urvas N14
23.25 Pražūtingas rūkas N14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“
7.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai“
N-7
8.50 „Sodininkų pasaulis“
9.30 „Tėvas Motiejus“ N-7
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10.45 „Būrėja“ (k)
12.30 „Nekviesta meilė 2“
14.45 „Tabatos salonas“
15.45 „Širdele mano“ N-7
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Diktė. Kiekvienas
žmogus - sala“ N14
22.50 „Didesni purslai“ N14
1.10 „Keturiasdešimt antrasis“ (k) N14
kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota, kart.)
8.05 Misija. Vilnija. (kart.)
8.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
9.00 Mokslo sriuba.
9.30 XVI vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes Pasaulis“. (kart.)
10.50 Laisvės vėliavnešiai.
(kart.)
11.20 2018 Europos čempionatas. Irklavimas (finalai).
Plaukimas (atranka).
15.30 Nacionalinis turtas.
(kart.)
16.00 Euromaxx.
16.30 Medinės istorijos.
17.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. (kart.)
18.00 Alenas Delonas.
Išskirtinis portretas
19.00 2018 Europos čempionatas. Plaukimas. Pusfinaliai
ir finalai.
21.05 Mano sėkmės paslaptis N-7 (subtitruota)

22.55 LRT OPUS ORE.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Fontanos aikštė N-14
(kart.)

21.58 „Orai“
22.00 „Universalus karys“
N-14
0.05 „Plėšikai“ N-14 (kart.)

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.
16.30 KK2 penktadienis (k).
N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
20.00 Čia tai geras!.
21.00 Kitu kampu.
22.00 Žinios.
23.00 Raudona Linija. N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
Išvados. Žinios rusų kalba

7.00 Programa
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7
7.55 „Pasaulio turgūs. Tel
Avivas“. N-7
8.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi. N-7
8.45 Skinsiu raudoną rožę.
N-7
9.30 Vantos lapas. N-7
10.00 Grilio skanėstai. N-7
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. N-7
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
N-7
16.00 Žinios
16.18 Orai.
16.20 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.25 „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
23.10 „Iššūkis“ N-7
1.10 „Pražūtingi smaragdai“
N-7

6.15 „Televitrina“.
6.30 „Ledo kelias“ (kart.) N-7
7.30 „Taikinys“ (kart.) N-7
8.30 „Sandėlių karai“ (kart.)
N-7
9.00 „Vienam gale kablys“
(kart.)
9.30 „Žūklė laukinėje gamtoje“ N-7
10.00 „Nuo amato iki verslo“
10.30 „Planetos talentai“
11.00 „Pragaro kelias“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje“ N-7
14.00 „Įelektrintas ledas“ 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 dievaitis“
N-7
21.00 „Žinios“
21.53 „Sportas“

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Laivas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu
vidmantas.s@anyksta.lt, įmesti į laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje arba pranešti paskambinę telefonais
(8-381) 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir
Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Birželio 30 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Slyva“ teisingas atsakymas – ANTRACITAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 48 skaitytojai. Tai anykštėnai V.Kazlovienė,
A.Skirmantienė, A.Vilčinskas,
R.Budrienė,
R.Venclovienė,
D.Varnienė,
E.Tamulėnienė,
J.Tamulėnas,
V.Vilčinskienė,
V.Žemaitienė, E.Jurėnaitė, A.Lunevičius, J.Mieželienė, O.Arienė,
D.Šlamienė, R.Kavoliūnienė ir A.Skaržauskienė; E.Sunkurytė,
P.Dolmantas, R.Dolmantienė, V.Mogylienė ir B.Gudonienė iš Viešintų; V.Strazdienė, E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Krisiūnienė
ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, O.Petronienė iš Smėlynės,
T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio,
R.Vaiginytė iš Aknystų, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisaukienė iš
Mickūnų, K.Rimkuvienė iš Antupių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, M.Risakovienė iš Debeikių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,
A.Juknonienė iš Rubikių, J.Dubrienė iš Meldiškių, R.Purvėnienė iš
Utenos, A.Kuolienė iš Kunigiškių ir S.Želnienė iš Maželių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Slyva“ prizas - I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks
R.PUOLIUI iš Kavarsko. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2018-08-31)

AKIRATIS
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Geležinių kelių atmintis...

Garsiosios Putilovo gamyklos žymuo.

Žavioji edukatorė Aušrinė Gudienė - ją suviliojo, išviliojo
tarnyba geležinkelių administracijoje.
(Atkelta iš 5 p.)
Bėgių pavyzdžiai - vertinga
Kovo 11 - ios akto signataro Algimanto Norvilo dovanota kolekcija, kurios seniausias eksponatas
net iš 1870 metų. Kokių tik jų
nebūta - ir Vakarų Europoje, ir
Rusijoje gamintų, tvirtų, patvarių, su ant šonų išlietomis datomis bei gamyklų ženklais. Kauno
tvirtovės fortus dar XX amžiaus
pradžioje jungusio siaurojo geležinkelio fragmentai. Vėžių pavyzdžiai ir aprašai - jų pasaulyje
ko ne visas šimtas, kai kurios besiskiriančios viena nuo kitos vos
keliais centimetrais, tačiau stop
- su netinkančiais ratais jais nepravažiuosi. Iešmininko įvaizdis teisingai perjungti arba klastingai
pasielgti - traukinys važiuos ten,
kur jį nukreips iešmininkas ne tik
geležinkelyje, bet ir kasdieniame
gyvenime...
Čia ir geležinkelio remonto
įrankių rinkiniai - kapliai, plaktukai, kirviai pabėgiams tašyti, įvairūs kastuvai, įvairios bėgvinės,
pabėgių pagaminimo datą žymėję
į juos įkalti metaliniai skaitmenys
nuo 1909 iki 1965 metų. Sustingusios laike motodrezinos, kurios su
vėjeliu skraidindavo darbininkus į
tolius, ten, kur reikia remontuoti
plieninį kelią.
Kas čia išskirtiniausia?
Tarpukario laikus mena improvizuotas stoties viršininko kabinetas - su apskritu laikrodžiu ant
sienos, rašomuoju stalu, masyviomis kėdėmis, pakabintu munduru,
padėta kepure su snapeliu ir emblema. Sovietinių laikų budėtojo
būdelė - nedidelis medinis namelis, labai kuklus, tačiau nepaprastai jaukus. Kaip ir budėtojo gyvenimas, romantiškai pavaizduotas
tautos pamėgtame televizijos seriale „Giminės“. Čia įvairios signalizavimo priemonės, o taip pat

telefonas, kuriuo galima susisiekti
su stoties budėtoju.
Netoliese vis dar veikiantis krivulinis aparatas, iešmai, didžiulis
žibintų rinkinys, kaip ir arbatos
puodelių dėklų, kurie būdavo
naudojamos tolimesnių maršrutų traukiniuose sovietmečiu. Ten
juk nuolat paslaugi palydovė praeidama pasiūlydavo nusipirkti ir
paskaityti „Pravdą“ bei išgerti
juodos, kvapnios, gerai pritrauktos, vagono krosnelėje prišutintos
arbatos. Skanu, smagu, ypač žiemą, kai žvelgi pro langą į pro šalį
bėgančius baltus laukus, ne taip
jau ir šilta, tačiau jauku ir malonu matant ties pervažomis pūgoje
judančius, skubančius tarnautojus
bei praeivius.
Taip pat įdomūs stočių telefonai,
dar senutėliai - pasukami rankenėle ir jau modernesni - su numeriais diske. Pažįstamos ir bagažo
saugojimo spintos, jose galėdavai
ilgesniam laikui saugiai palikti
bagažą, įmetęs į užmokesčio angą
15 kapeikų. Dažnas kriminalinių
filmų scenarijus - nusikaltėliai tokiose saugadėžėse mėgdavo slėpti
pagrobtas vertybes.
Virtualusis puslapis leidžia net
ir neaplankius muziejaus pakeliauti jo erdvėmis bei susipažinti
su ekspozicijomis.

nes programas vedančios žavios
merginos, kaip su vaikais kalbėti ir susikalbėti žino ir supranta,
tad ir keliauja daugybė vaikų
- labiausiai mėgsta šį muziejų
darželinukai bei pradinių klasių
mokinukai. Tarp traukinukų mažieji gali švęsti ir gimtadienius,
mat viena iš programų taip ir vadinasi. Populiariausia vadinamoji
geležinkelio pažinimo programa
„Tuk, tuk, tuk“, mėgstamos ir
programos „Pažinkime geležinkelį“, „Pažinkime ženklus“, „Kas
valdo traukinius“.
Visai neseniai muziejus atšventė savo veiklos 50 metų
jubiliejų, buvo smagus posėdis,
pasveikinimai, ta proga išleista
jubiliejinė knyga, šypsojosi direktorė Vitalija Lapėnienė, šypsojosi ir legendinis premjeras,
ilgametis projektų vadovas Albertas Šimėnas, ir susisiekimo
ministras Rimantas Sinkevičius.
Tačiau greitai po to prasidėję ne-

ramumai sistemoje, skandalingi
faktai, vadovybės kaita nemažai
jaudulio, nerimo pasėjo ir muziejuje. Tačiau tas jaudulys jau
praeityje, nors galbūt muziejus
bus sujungtas su Kelių muziejumi Vievyje, bus vienis, priklausantis Susisiekimo ministerijai,
tačiau, matyt, jau gyvuos amžinai. Tikimasi sulaukti lėšų inovacijoms - daugiau multimedijų,
perkeistos realybės vaizdinius
sukeliančių įtaisų.
Muziejus šviečia visuomenę,
ypač skatina geležinkelius pažinti, o vėliau gal ir geležinkeliečio
profesiją rinktis skatina pačius
mažiausius. Puikiai veikia akcija, kuomet Vilniaus stotyje kelionę pradedantis ar užbaigiantis
pilietis su tos dienos bilietu gali
nemokamai aplankyti muziejaus
ekspozicijas. Keliaujantys traukinuku pažintiniu maršrutu iki
oro uosto ar į Trakus vaikučiai
laimi nemokamas programas.

Lietuvos geležinkelių muziejus

Geležinkelio g. 16, Vilnius
tel. 852693741
Dirba antradieniais - penktadieniais 9 - 17 val.,
šeštadieniais 9 - 16 val.
Poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis.
Bilietų kainos: suaugusiems 1, 80 euro, vaikams - 80 centų.
Pažintinės programos valanda grupei - 18 eurų.
Nemokamai muziejų lanko ikimokyklinukai, vaikų namų
auklėtiniai, socialiai remtini vaikai, neįgalieji, muziejininkai.

Mokykla. Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje ateinantį rugsėjį mokyklinis skambutis
moksleivius į klases greičiausiai
sukvies jau paskutinį kartą. Anykščių rajono valdžia jau garsiai kalba,
kad šioje mokykloje mokosi per
mažai moksleivių ir ji atsidūrusi
„sudėtingoje situacijoje“. Praėjusiais mokslo metais Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje
mokėsi 37 moksleiviai. Kiek jų į
šią mokyklą sugrįš rugsėjo 1-ąją –
visiška nežinia.
Karjera. Ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono Tarybos posėdyje iš darbo atleista Anykščių
Antano Vienuolio progimnazijos
direktorė Jurgita Banienė. Iš direktorės pareigų ji traukiasi laimėjusi Anykščių rajono savivaldybės
skelbtą konkursą užimti Švietimo
skyriaus vedėjos pareigoms. Laikinuoju progimnazijos direktoriumi
bus paskirtas Egidijus Šilaika, iki
tol jis buvo J.Banienės pavaduotoju.
Prakartėlės. Rokiškio krašto
muziejuje nuo 1998 m. Kalėdų
rengiamos respublikinės prakartėlių parodos. Jų organizavimo
idėją pasiūlė italų dailininkas,
verslininkas ir mecenatas Angelo
Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994
m. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. dalyviai į Rokiškio krašto muziejų turi
pristatyti prakartėlę. Konkursinė
paroda pradės veikti 2018 m. gruodžio 8 d. Uždarymas ir dalyvių
apdovanojimas numatytas 2019 m.
sausio 19 d.
Turizmas. Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centras planuoja kurti interaktyvią mobiliąją
programėlę – žaidimą. Manoma,
kad tai padės turistus labiau sudominti lankytinais rajono objektais,
ypač tais, kurie sulaukia mažiau
lankytojų dėmesio Anykščių rajono Tarybai pateiktas pavyzdys, kad
tokia priemonė reikalinga dėl lankytinų objektų lankomumo skirtumų - per 2017 metus Lajų taką
aplankė 163 200 lankytojų, o A.
Baranausko klėtelę – vos 13 797
lankytojai.
Darbas. Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklos labai
retai skelbia apie naujų mokytojų
paiešką, tačiau ši vasara – išimtis.
Pedagogo dairosi Anykščių Jono
Biliūno gimnazija. Gimnazijai reikalingas technologijų mokytojas.
Darbas siūlomas ne pilnu darbo
krūviu – 10 val. per savaitę, todėl
tai gali gerokai apsunkinti mokytojo paieškas.
Terapija. Anykščių socialinės
globos namų, Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio
gyvenimo namų filialuose surengti
kaniterapijos užsiėmimai. Į globos
namus atvyko kaniterapijos specialistai su terapinei veiklai parengtais šunimis.Tokius užsiėmimus
žadama rengti reguliariai.

Edukacijos ir žinybinis
nerimas
Ekspozicija labai domisi vaikai.
Jiems yra ir modeliukų bei žaidimų kambariai, ten yra ir piešiama,
nuolat eksponuojami piešiniai,
yra smagios dekoracijos, už kurių
pasislėpus smagu nusifotografuoti – atrodys, tarsi traukinuku
važiuotum - mat galva kyšos per
garvežiuko arba vagono langą.
Apžiūrinėjant modelius matyti,
kaip veikia geležinkelio sistema,
suvokti inžinerinių įrenginių svarbą.
Muziejininkai, ypač edukaci-

šiupinys

Gal arbatos? Tokiuose puodeliuose sovietmečiu arbata gaivinosi tolimųjų maršrutų keleiviai.
Autoriaus nuotr.

Konkursas. Baigėsi pirmasis
Nacionalinio seniūnijų konkurso
„Valstybę kuriame mes“ etapas,
kuriame paaiškėjo būsimos šio
konkurso dalyvės. Per pastaruosius
penkerius metus nuveiktų darbų,
pasiektų rezultatu aprašymus konkursui pateikė ir Anykščių seniūnija. Konkurse dalyvauja seniūnijos
iš 35 Lietuvos savivaldybių.
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Svėdasuose nuskendo senelių globos
namų gyventoja

Anykščių socialinės globos namų direktorė
Jolanta Gečienė aiškina, kad senelių globos
namai niekuo nesiskiria nuo įprastų namų, o
jų suaugę gyventojai, o ne globos namų darbuotojai esą atsako patys už save.
(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių socialinės globos
namų direktorė Jolita Gečienė,
kurios vadovaujamai įstaigai yra
pavaldūs Svėdasų senelių globos
namai, „Anykštą“ tikino, kad seneliais įstaiga rūpinasi, tačiau

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka po nelaimės
Alaušo ežere nemato reikalo tirti, ar Svėdasų
senelių namuose tinkamai rūpinamasi globotiniais.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

esą senelių globos namai „nėra
kalėjimas“.
„Tai yra senelių namai. Kaip ir
kiekvienas iš namų eina į bažnyčią ir į parduotuvę, ir pasivaikščioti. Tai lygiai taip ir nuskendusi močiutė kiekvieną rytą eidavo
pasivaikščioti. Seneliai yra laisvi

žmonės, namų sąlygas ir aplinką
turi“, - aiškino J.Gečienė.
Svėdasų senelių globos namų
gyventojos mirties priežasčiai
nustatyti pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Anykščių socialinės
globos namų direktorė J.Gečienė
sakė, kad nuskendusi senolė

sveikata nesiskundė.
„Jei žmogus turi stiprų negalavimą, tai jis būna ligoninėje.
Kažkokio stipraus negalavimo,
ligos šiuo metu nebuvo“, - sakė
J.Gečienė.
Ar Svėdasų senelių globos namuose tinkamai pasirūpinta jų
gyventojų globa, Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka
sakė nematantis prasmės tirti.
„Koks čia gali būti tyrimas?
Aplinkybes įvertinsime, bet turėkite galvoje, kad čia nuskendo suaugęs žmogus“, - sakė
A.Gališanka.
Tuo tarpu iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Anykšta“ gavo komentarą, kuriame nurodyta, kad nelaimės aplinkybes
Svėdasų senelių globos namuose
ne tik rekomenduota tirti Anykščių rajono savivaldybei. Tyrimą
dėl to pradės ir socialinių paslaugų priežiūros departamentas.
„Informuojame, kad pirmiausia nelaimės atveju tyrimą atlieka policija. Vidinį tyrimą turėtų

atlikti pati globos įstaiga, siekdama įsivertinti, ar darbuotojai
tinkamai atliko savo pareigas, ar
buvo laikomasi vidaus tvarkos
taisyklių ir kitų teisės aktų. Tyrimą taip pat gali atlikti ir įstaigos savininko teises bei pareigas
įgyvendinanti institucija. Šiuo
atveju, Anykščių rajono savivaldybė, kadangi būtent jai yra
pavaldūs Anykščių socialinės
globos namai.
Šalyje veikiančių globos įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimą atlieka
Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
(SPPD). Šiuos vertinimus SPPD
atlieka pagal metinį tikrinimų
planą, dėl konkrečių atvejų arba
gavus skundą.
Atkreipiame dėmesį, kad dėl
šio įvykio Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos viceministro
Eitvydo Bingelio vardu Anykščių rajono savivaldybei buvo
rekomenduota atlikti Anykščių
socialinės globos namų tyrimą.
Taip pat buvo kreiptasi į SPPD
su prašymu ištirti, ar Anykščių
socialinės globos namuose buvo
laikomasi socialinės globos normų“, - informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

šimtas istorijų

Tėvynės Šimtmetis Žaliojoje

Raimondas GUOBIS

Lietuvos valstybės šimtmetis pažymėtas Žaliojoje, ypatingame
Anykščių rajono rytinio pakraščio kaime, kuriame iki šių laikų
išliko tolimais 1928 m. pastatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui. Laisvės paminklo statytoją, Sibiro kankinį Juozą Rimkų (1867 - 1948), šio krašto bei tėvynės istoriją
prisiminė į giminės lizdą susirinkę Rimkai ir jų bičiuliai.

Stabtelėjimas prie Šaltinių kapinaičių...

Juozapo Rimkaus palikuonys ir bičiuliai susirinko paminėti Lietuvos Šimtmečio.

Gausus Žaliosios Rimkų giminės
palikuonių būrys ryte už senelį J.
Rimkų, savuosius bei tėvynę Lietuvą
meldėsi Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po pamaldų apžiūrėjo Šimtmečio svėdasiškių portretus meno galerijoje, aplankė savųjų
kapus Svėdasų bei Šaltinių kapinėse,
atminties bei susikaupimo valandą

išgyveno prie prieš 90 metų Rimkų
sodyboje pastatyto paminklo laisvei.
Mūrinė trijų aukštų koplyčia, vainikuota keturių šlaitų stogeliu su kryžiumi viršūnėje. Nišose - ąžuolinės
Nukryžiuotojo bei Šv. Petro skulptūros, paminklą puošią ir spindinčiame
metalo skyde iškaltas Vytis. Artėjant
šimtmečiui, paminklas ir jį juosianti

mūro bei metalo tvorelė buvo restauruota valstybės lėšomis.
Apie nuostabųjį senelį Juozą Rimkų, jo sumanumą, ūkiškumą, pomėgi
mūrus mūryti, jo ir visos giminės gyvenimo kelius, džiaugsmus bei vargus daugiausiai kalbėjo vyresniosios
giminės moterys Danguolė, Alma,
Eglė ir Irutė. Pažymėjo, kad susibūrimas vardan tėvynės Žaliojoje diena
didingai sutampa su Žalgirio mūšio,
didvyriško S. Dariaus ir S. Girėno žygio diena, prieš septyniasdešimt metų
tolimajame Sibire žuvo ir garsusis senelis J. Rimkus.
Apie Žaliąją, malūną, eiguliu tarnavusį bei ūkį ir malūną administravusį
vyriausiąjį sūnų Juozapą, jo seserį
Marijoną, mokytus jaunylius - girininką Jurgį bei inžinierių Kazimierą
kalbėjo. Taip pat apie senelį, kuris
senatvėje susižavėjęs mūru, statęs
mūrinę Lietuvą. Trobesius Žaliojoje
apjuosęs įdomios konstrukcijos mūrine tvora, vadovavęs Šaltinių kapinių
tvoros mūrijimo darbams, matyt, jis
sumanęs ant vartų arkos įrašyti: „Atmink, keleivi, kad ir tavęs tai laukia“.
Šaltinių kapines aptvėręs mūro tvora,

o centre išmūrijęs koplyčią su rūsiu,
kuriame išmūrijo kriptas - įrengė giminės kapavietę. Deja, nei vienas iš
didelės giminės taip ir neatgulė į kapo
rūsį. Sovietams antrą kartą okupavus
Lietuvą, didelė giminė buvo išblaškytą po platų pasaulį - Kazimieras
pasitraukė į JAV, Jurgis su šeima ilgai
slapstėsi, Juozapas jaunesnysis kalėjo, o senąjį J. Rimkų 1948 m. pava-

sarį išvežė į Sibirą, kur tais pačiais
metais jis ir mirė.
Žalioji svarbi Lietuvos šimtmečiui
tėvynės vieta, kurią pravartu aplankyti
kiekvienam, šalies istorija besidominčiam, - juk čia yra ne tik paminklas
Nepriklausomybei, bet ir kan. Juozo
Tumo - Vaižganto tiltas, paminklinis
akmuo čia gimusiam sklandytuvų
konstruktoriui Baliui Karveliui.

Moterys iš vyresniosios Rimkų giminės kartos - Danguolė, Alma
ir Eglė. 				
Autoriaus nuotr.
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Mokslo metų prailginimas
nebuvęs košmaru vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šiemet mokslo metai šalies mokyklose buvo prailginti dviem savaitėm. Per papildomą mokymosi laiką dar ir gamta iškrėtė kiaulystę - birželio pirmoji pusė buvusi ypač karšta, vaikai
ir mokytojai mieliau laiką būtų leidę prie ežerų nei mokyklų klasėse.
Tačiau, „Anykštos“ kalbinti Anykščių rajono mokyklų vadovai Švietimo ir mokslo ministerijos sprendime ilginti mokslo metus įžvelgė daugiau pliusų nei minusų.

mokslo metų ilginimas, ar blogai.
„Turėjome daug veiklų, viskas
buvo gerai suplanuota ir atlikta.
Tačiau, ar iš mokslo metų ilginimo daugiau privalumų ar daugiau
trūkumų - kol kas pasakyti negaliu.“ - kalbėjo V.Buivydienė.
A. Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotoja D. Mažvylienė kalbėjo, kad papildomai
mokykloje ar ekskursijose vaikų
praleistas laikas nebuvęs blogas
dalykas, tačiau mokslo metai ilginami juk ne dėl pramogos. „Vaikai
patenkinti, bet ar duos tai rezultatų? Reikia keisti konceptualius
dalykus, mokymo programas, o
ne kalendorių stumdyti“ - savo
požiūrį dėstė D.Mažvylienė.
Atostogų mokytojams
užtenka

Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafuncio centro
direktorė Loreta Daugėlienė
kalbėjo, jog mokytojams pasiruošti papildomam darbui
yra sudėtingiau nei įprastinėms pamokoms.
Reikėjo pagalvoti ir apie
pinigus
Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Dalia
Kugienė bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro direktorė Loreta Daugėlienė
„Anykštai“ sakė, jog jų mokyklų
mokiniai įdomiai ir naudingai praleido laiką.
„Papildomas darbas, na, jau
tikrai nebuvo žalingas. Manau,
mintis, ilginti mokslo metus, yra
nebloga.“ - kalbėjo D.Kugienė.
Jai antrino ir L.Daugėlienė. „Turėjome įdomių veiklų. Žinoma,
mokytojai turėjo papildomų rūpesčių, reikėjau smarkiau pasukti
galvas, nes įprastinėm pamokom
pasiruošti yra paprasčiau.“ - sakė
Kavarsko pagrindinės mokyklos
daugiafunkcio centro direktorė.
Tiesa, ir D. Kugienė, ir L. Daugėlienė, o taip pat ir A.Vienuolio
progimnazijos direktorės pavaduotoja, Anykščių rajono tarybos
narė Danutė Mažvylienė įžvelgė
esminį mokslo metų ilginimo trūkumą - ministerija nurodė dirbti
ilgiau, dirbti kitaip, tačiau papildomų lėšų neskyrė.
„Net ir keliaujant tik po rajoną
reikia papildomų pinigėlių. Jei
būtų buvęs skirtas papildomas finansavimas išvykoms, veiklos galėtų būti platesnės“ – „Anykštai“
sakė A.Baranausko pagrindinės

Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Kugienė mano, kad
mintis ilginti mokslo metus
buvusi nebloga.

mokyklos direktorė.
„Suplanuoti edukacinę veiklą
už mokyklos ribų be papildomų
lėšų yra neįmanoma“ - aiškino
A.Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotoja D.Mažvylienė.
Miesto mokyklų mokiniai ir
pėsti gali nukeliauti į Anykščių
muziejus, tuo tarpu Kavarsko
vaikų vežimas net ir į Anykščius
- jau yra papildomos išlaidos.
L.Daugėlienė svarstė, jog galbūt
būtų galima pagalvoti apie edukacinių programų vežimą į mokyklas. „Turime du autobusiukus,

Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotoja Danutė Mažvylienė
yra įsitikinusi, kad mokslo
metų ilginimas švietimo sistemos problemų neišspręs.
galime išvežti dvi klases. Be abejo, kainuoja kuras, tačiau net ir
negalvojant apie išlaidas, vien dėl
autobusiukų talpos negali kažkur
visos mokyklos išvežti“ - sakė
L.Daugėlienė.
Mokslo metų ilginimas problemų neišspręs
Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos direktorės pavaduotoja Vilma Buivydienė „Anykštai“ sakė,
negalinti kol kas įvertinti - gerai

Mokytojams priklauso 40-ies
darbo dienų atostogos. Mokslo
metus prailginus dviem savaitėmis - mokytojams užtenka atostogų - jie į darbą grįš rugpjūčio
pabaigoje. Pasak D.Mažvylienės,
kitais metais planuojama mokslo
metus ilginti trimis savaitėmis ir
dar labiau pratęsus mokslo metus
pedagogams nebeliks laiko, per
kurį jie dirbtų be vaikų. „Mokytojams turėtų būti skirtas laikas, per
kurį jie turėtų galimybę tinkamai
pasiruošti mokslo metams.“ - kalbėjo A.Vienuolio progimnazijos
direktorės pavaduotoja. Pasak jos,
mokytis pradėjus ir vasaromis, iškyla ir mokyklų aprūpinimo kondicionieriais klausimas, kurį dėl
vėsinimo įrangos kainos, vargu,
ar įmanoma išspręsti.

Mokyklų vadovų nuomone, gimnazistams papildomos dvi mokslo metų savaitės buvusios smagios.
					
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Per šiukšles nesimatė konteinerių
Ketvirtadienio popietę ir penktadienio rytą Anykščiuose, Žiburio gatvės pradžioje, prie šiukšlių konteinerių buvo priversta tiek
šiukšlių, kda konteinerių beveik nesimatė.
Patalpinus nuotrauką „Anykštos“ interneto portale, skaitytojai komentavo, kad šiukšlėmis
užversti konteineriai ir kitose
miesto vietose.
„Gal tai susiję su laikinojo

Anykščių komunalinio ūkio vadovo laikino darbo pabaiga“,
- spėliojo daug žinantys anykštėnai.

- ANYKŠTA

Vakar rytą toks Anykščių kurorto vaizdelis pasitiko važiuojančius į vasaros rogučių trasą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

spektras
Gedulas. Vilnius išreiškė paramą daugybės gaisrų aukų gedinčiai
Graikijai - Trijų kryžių kalnas nušvito šios šalies vėliavos spalvomis
- mėlynai ir baltai. Kaip pranešė
sostinės savivaldybė, iš daugelio
sostinės vietų matomi Trys kryžiai
taip švies iki liepos 28–osios, kol
tęsis gedulas. „Šiaurės Atėnais neretai pavadinamas Vilnius siunčia
žinią, kad solidarizuojasi su Graikijos žmonėmis, jų svečiais ir linki
stiprybės bei sveikatos nukentėjusiems. Reiškiame gilią užuojautą
žuvusiųjų artimiesiems,“– sako
Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Graikijos ambasada penktadienį padėkojo lietuviams už išsakytą paramą.
Išaiškino. Pareigūnai teigia, kad
išaiškintas išskirtinai didelio masto
tarptautinis nusikalstamas susivienijimas, ilgą laiką vykdęs įvairius
nusikaltimus elektroninėje erdvėje
bei kitus nusikaltimus Europoje ir
už jos ribų, penktadienį pranešė
Generalinė prokuratūra.
„Tyrimas vyko dalyvaujant užsienio valstybių bei Europolo ir
Eurojusto pareigūnams. Jo metu
pavyko nustatyti bei įvairiose valstybėse sulaikyti ir pagrindinius šio
susivienijimo nariu“, – rašoma
pranešime. Pareigūnams pavyko
nustatyti bei įvairiose valstybėse
sulaikyti ir pagrindinius šio susivienijimo narius. Tyrimas atliekamas Lietuvoje.
Nepavyko. Europos Žmogaus
Teisių Teismas ketvirtadienį atmetė Kauno nusikaltėlių vadeivos
Henriko Daktaro prašymą priteisti
jam kompensaciją dėl prastų kalinimo sąlygų Lukiškių kalėjime
suėmimo metu. Trys Strasbūro
teismo teisėjai paskelbė, kad Lietuvos teismai jau atlygino nusikaltėliui žalą už tai, kad dalį laiko gyvenamasis plotas buvo mažiau nei
trys kvadratiniai metrai ir buvo
draudžiami ilgalaikiai pasimatymai su žmona. „Pareiškėjo valstybės teismai nurodė jam skirti 4
000 eurų kompensaciją dėl netinkamų kalinimo sąlygų ir sutuoktinės vizitų stygiaus. Atsižvelgęs į
jo teisių pažeidimo trukmę, teismas mano, kad ši kompensacija
yra pakankama“, – rašoma teismo
sprendime.
Užtemimas. Ilgiausias šį šimtmetį Mėnulio užtemimas penktadienį sutaps su didžiausiu per 15
metų Marso priartėjimu prie Žemės, tad dangaus stebėtojai šį kartą turės dvi neeilines astronomines
progas. Ne taip kaip Saulės užtemimų atvejais, šį dangaus spektaklį bus galima stebėti be jokių
apsauginių priemonių akims. „Viskas, ką reikia padaryti – tai išeiti
į lauką!“ – informuoja Karališkoji
astronomijos draugija Londone.
Maždaug pusėje pasaulio Mėnulis
visiškai ar iš dalies Žemės šešėlyje
bus nuo 17 val. 14 min. iki 23 val.
28 min. Grinvičo (nuo 20 val. 14
min. iki šeštadienio 2 val. 28 min.
Lietuvos) laiku: iš viso šešias valandas ir 14 minučių.
Visiškas užtemimas truks nuo 19
val. 30 min. iki 21 val. 13 min.
Grinvičo (nuo 22 val. 30 min. iki
šeštadienio 0 val. 13 min. Lietuvos) laiku. „Visiškas užtemimas
truks 103 minutes, tai ilgiausias
užtemimas XXI amžiuje!“ – nurodė Karališkoji astronomijos draugija.
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Geriausias metų darbdavys „Tele2“: esame viena šeima
Praėjusiais metais „cvmarket.lt“ vykdytas tyrimas parodė, kad
jauni darbuotojai vienoje darbovietėje vidutiniškai išdirba tik iki
pusantrų metų. Tačiau kitaip yra po visą Lietuvą išsibarsčiusiuose „Tele2“ salonuose – čia darbuotojų kaita maža, o juos nuvilioja ne konkurentai, bet kolegos iš sostinės.

„Šiaulių regione turime saloną,
kurį vadiname talentų kalve Vilniui –
jau kelerius metus iš eilės jam naujų
darbuotojų prireikia ieškoti tik tada,
kai mūsų komandos narys gauna
pasiūlymą dirbti „Tele2” salone sostinėje”, – sakė Jurgita Savickienė,
„Tele2“ Šiaulių regiono vadovė.

įvairūs
Išnuomoja sodybą Kuniškių
kaime (prie asfalto, 3 km nuo
Anykščių).
Tel. (8-611) 31078.
Pensinio amžiaus moteris išsinuomos kambarį.
Tel. (8-699) 29773.
Dingo
Debeikių
apylinkėse
dingo
vokiečių aviganių veislės šuo.
Radusiam atsilygins.
Tel. (8-647) 42355.
Dovanoja
1 mėnesio katinėlį.
Tel. (8-656) 41525.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-606) 99303.
Namą Anykščių mieste.
Tel. (8-602) 94401.
Anykščių miesto centre - pusę suremontuoto namo. Naujas stogas,
yra patogumai, įvairus šildymas,
78 kv. m. Kaina 29 000 Eur (derinama). Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-627) 03161.
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus
ūkinis pastatas. Galima derėtis.
4500 Eur.
Tel. (8-643) 23889.
Vieno kambario 30 kv. m butą
pirmame, dviejų aukštų renovuoto
namo, aukšte. Adresas Valaukio
10-3. Kaina 18 800 Eur.
Tel. (8-676) 35010, Anykščiai.
Parduoda/nuomoja
78,41
kv. m. komercinės paskirties
patalpas tinkamas ir gyventi.
Kavarskas, Petro Cvirkos 1-4.
Tel. (8-686) 09315.

Algos dydį valdo darbuotojas
Kaip bendrovei „Tele2“ pavyksta
išlaikyti komandas regionuose ir kas
labiausiai jas motyvuoja klausėme
Vaidos Burnickienės, „Tele2“ prekybos vadovės.
„Tikime, kad darbuotojus likti

Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305, feisbuke dailusnamas.
Buria Taro kortomis. Pasako praeitį, ateitį.
Tel. (8-645) 10884.
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.

įmonėje skatina ne tik atlyginimas,
tačiau jo svarba – didelė. Nuo kitų
darbdavių „Tele2“ skiriasi tuo, jog
algą pardavimų vadybininkams ne
duoda, bet leidžia ją užsidirbti patiems. Todėl kiekvieno mėnesio atlyginimas yra tiesiogiai susijęs su darbuotojo pastangomis, o užmokesčio
lubų – nėra“, – sakė V. Burnickienė.
Tokia atlyginimo sistema kartais
suglumina naujus darbuotojus, tačiau jie labai greitai supranta, kad
jaudintis, jog uždirbs per mažai –
tikrai nėra reikalo. Operatoriaus algos pardavimų vadybininkams yra
vienos geriausių rinkoje.
Tai rodo ir statistika – portalas „vz.
lt“ skelbia, kad „Tele2“ yra pelningiausia telekomunikacijų bendrovė
Lietuvoje, o įmonės mokami atlyginimai yra didžiausi, lyginant su konkurentais.
Kolegos – antroji šeima
V. Burnickienė pabrėžia, kad gerą

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

darbuotojo savijautą lemia ne tik atlyginimas, bet ir santykiai su kolektyvu bei bendra atmosfera darbe.
„Labai svarbu, ar darbuotojas sutaria su kolegomis, ar jam artimos
įmonės vertybės – nuo to priklauso ir jo motyvacija. Mūsų salonų
komandos yra tokios stiprios, kad
save neretai vadina šeima“, – pasakojo „Tele2“ prekybos vadovė.
Bendravimas ne darbo aplinkoje
„Tele2“ yra skatinamas – darbdavys
nuolat organizuoja įvairius mokymus ir rengia bendras šventes.
„Turime labai gražią tradiciją – kiekvienais metais vykstančią vasaros
šventę, kurios metu vyksta įvairūs
žaidimai, dirbtuvės, koncertai. Joje
susitinka „Tele2“ darbuotojai iš visos Lietuvos, tiek dirbantys salonuose, tiek biuruose. Šventės būna
teminės, todėl joms ruošiamės iš
anksto – komandos varžosi, kurios
kostiumai bus originaliausi“, – pasakojo V. Burnickienė.
Aukštą „Tele2“ darbuotojų pasi-

tenkimą darbu rodo ir apklausos.
Pavyzdžiui, pagal tarptautinę metodiką „Aon Hewitt“ atliktame tyrime operatorius buvo pripažintas
geriausiu metų darbdaviu Baltijos
šalyse. Beje, tokį apdovanojimą
„Tele2“ pelnė jau antrą kartą.
Kaip prisijungti prie „Tele2“
komandos?
Jei domitės technologijomis ir
drąsiai priimate naujus iššūkius,
„Tele2“ kviečia išbandyti savo
jėgas ir sudalyvauti atrankose
laisvoms darbo vietoms užimti.
Daugiau apie karjeros galimybes
sužinoti galite internetiniame tinklapyje https://karjera.tele2.lt/.

Užsak. Nr. 721

Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios
konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21
Amžius”. Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt.

Ilgastrėliais ekskavatoriais kasame
tvenkinius, valome
ežerų pakrantės
atliekame kitus kasimo darbus.

Tel. (8-698) 46745.

Firma "Aukštaitijos sienojai" stato karkasinius namus, renovuoja
senus, keičia stogus, konsultuoja.
Tel.: (8-617) 12226,
(8-674) 59511.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
UAB 2VYMONTA gamina stogų,
sienų dangas iš spalvotos ir alucinko skardos, gamina lankstinius.
Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Vidaus bei išorės apdaila, santechnikos, elektros instaliaciniai ir
remonto darbai; trinkelių klojimas.
Tel. (8-602) 77022.

Vieno kambario butą 5-ame
aukšte, renovuotame name
(Liudiškių g. 23). Kaina - 13
tūkst.
Tel. (8-698) 01180.
3 k. butą Anykščių m.
Tel. (8-608) 18792.
Bendrabučio tipo name nedidelį 2 kambarių butuką. 21 kv.
m., tvarkingas, patogumai bendri. Kaina 3000 Eur.
Tel. (8-608) 52658.
Naują, rankų darbo rąstinę
pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Anykščių
rajone,
Viešintų
miestelyje - mūrinį garažą (23
kv. m.).
Tel. (8-683) 91121.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
veža miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386,
(8-615) 79101.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Medžio pjuvenų briketus, medžio
granules, baltarusiškus durpių
briketus. Pristato į namus. Veža
krovinius mašina su kranu iki 10
tonų, savivarčiu iki 6 tonų. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-612) 93386.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Alksnio ir klevo malkas kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

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

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus
(benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines
talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.

Dalimis: traktorių MTZ-82,
MTZ-52, T-40 AM, T-16, JUMZ ir
kombainą NIVA.
Tel. (8-682) 11626.
Naudotus surenkamus garažus įvairių matmenų. Kaina nuo
– 350 Eur. Gali atvežti, surinkti.
Tel. (8-687) 73343.

Parduodami naujos statybos namukai
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.
AKCIJA! Kotedžas 3 k. su pilna apdaila
tik 59 000 Eur. AKCIJA! Kotedžas 3 k.
su BALDAIS tik 63 000 Eur. AKCIJA!
Namukas 3 k. su pilna apdaila tik 79
000 Eur. Išskirtinumai: pušynas, iki jūros
380 m, nuosavas žemės sklypas, pilnai sutvarkyta teritorija, terasa, dujos, krosnelė,
parkingas. Be tarpininkų.
Tel. (8-669) 90111.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Kita
3 karves.
Tel. (8-684) 14841.
2 karves Kupiškio rajone.
Tel. (8-628) 72024.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

SKELBIMAI
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Kita

Nuoširdžiai dėkoju už širdžių šilumą, gerą gydymą ir sugrąžintą sveikatą Anykščių ligoninės gydytojams Virginijai
PAŽĖRIENEI, Ričardui LAPINSKUI ir aptarnaujančiam personalui.
Pagarbiai
Stanislava GUDONIENĖ

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba
ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus nuo
1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Įmonė brangiai - įvairų mišką su
žeme ir biržes išsikirsti, drebulės ir
juodalksnio rąstus bei tarinę medieną. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.

Brangiai miškus Lietuvoje: brandžius, jaunuolynus. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.
Žemdirbių dėmesiui! Norėdami
per 5 dienas gauti pinigus ir už
geriausią kainą parduoti grūdus
Kupiškyje skambinkite tel.:
(8-686) 73067, (8-686) 75511,
Agrojavai.

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Miškus, namus, sodybas, butus.
Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai
Brangiai superka įvairius automobilius, gali būti daužti ar nevažiuojantys, pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,(8-663) 58871.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Laimutė Kadelskienė vėl perka
gyvulius. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-615) 49710, (8-656) 93098.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.
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Lietuvos įmonei reikalingi
plataus profilio
statybininkai ir pagalbiniai
darbininkai. Darbas
komandiruotėse Danijoje.
Tel. (8-612) 03020.

Autošaltkalviui.
Tel. (8-656) 79618.

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingi
automobilių
kėbulų montuotojai Vokietijoje.
Atlyginimas 2200-2800 Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt

Priimtų į darbą pardavėją-konsultantą (-ę) nuolatiniam darbui.
CV siųsti el.paštu:
sinchronizacija@pikselis.lt,
tel. (8-614) 51313.

Ieško pagalbinių darbininkų
Vokietijoje – vyrų ir moterų. 12001800 Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt

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

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

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

Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.

Ieško statybininkų ir vidaus apdailininkų Vokietijoje ir Danijoje.
Alga nuo 1600 Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt

PERKA GRŪDUS.
Atsiskaito per 3 d.
Tel.: (8-682) 47857, (8-683) 85009.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

Iš nuotraukos darome portretus
laidotuvėms (iki A4 formato).

siūlo darbą

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

ieško darbo
Slaugytojos, senelių prižiūrėtojos, kambarinės, valytojos, darbininkės.
Tel. (8-618) 10138.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus į
šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
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.
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vardadieniai
šiandien
Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė tieks žemės ūkio
produkciją Kinijai

liepos 29 d.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Beatričė, Faustinas, Feliksas,
Morta, Simplicijus, Mantvydas,
Mantvydė, Laimis.

Amiliutė gero ūpo,
Biznį Tubis jau prasuko.
Plūs kiniečių milijonai,
O į Kiniją – uzbonai.

liepos 30 d.
Abdonas, Nortautas, Radvilė,
Donatilė.

Net ir parką miesto platų
Kiek tik akys beužmato
Apsodins agurkais, morkom,
Kad klestėtų mūs eksportai.

mėnulis
liepos 28-30 d. pilnatis

anekdotas

Nebereiks Anykščiams „Kvarco“,
„Vyno“, „Vario“, „Varžos mato“
Bus aplinkui tik daržai,
Šiltnamiai derės gražiai.

Vyras susipyko su žmona - daugiau nesikalba.
Eidamas miegoti įduoda jai raštelį: "Pažadink mane septintą valandą".
Ryte atsibunda, kažkaip labai gerai išsimiegojęs, pažiūri į laikrodį dvylikta valanda! Pašoka iš lovos
ir mato raštelį: "Brangusis, kelkis,
jau septynios!".

Prie paminko Baranauskui
Kilimais auginsim krapus
Už oazę šitą žalią
Tostus visos bobos kelia.
Suklestės agrokultūros,
Būsim žinomi už jūros.
Nepomuko herbą šventą
Į agurką keisti lemta.

oras
+27

+20

NNN

redaktorei nežinant

Jei Anykščiuose pamatysite su
fotoaparatais besisukiojančius kinus, ne būtinai galvokite, kad tai
turistai, gal tai bendradarbiavimo
kelių su Anykščiais ieškantys Kinijos verslininkai?
Dar nespėjo Anykščiai pasirašyti bendradarbiavimo susitarimo
su Kinijos provincijos Pengdžou
miestu, kaip didžiausią pasaulio
ekonomiką sukūrę apsukrūs kinai
iš Anykščių ėmė daryti verslą.
Vienas iš punktų, kuriuo
Anykščiai ketina bendradarbiau-

Kinai jau randa Anykščius

ti su Kinija – turizmas. Kinai jau
ima įsisavinti naujas perspektyvas – viename iš Kinijos internetinės prekybos platformų atsirado
suvenyriniai magnetukai, skirti
tvirtinti ant šaldytuvo, su Anykščių bažnyčios vaizdu ir užrašu
„Lithuania“.
Kodėl ne užrašu Anykščiai?
Gal tiesiog kinai nesiryžo rašyti
tokį sudėtingą miesto pavadinimą, juo labiau, kad net internetiniai vertėjai ne visada Anykščių
pavadinimą išverčia be iškraipy-

mų... Ką gi, jei pradžia jau yra
dar nepradėjus oficialiai bendradarbiauti, lauksim, ką Kinija
pasiūlys pasirašius bendradarbiavimo susitarimą. Anykščių
medinės pilies maketas, dar nesant pačios pilies, būtų mažiausia, ko galima tikėtis, o jei naujiesiems Anykščių partneriams
verslas seksis, tai turbūt galim
sulaukti siūlymų įsigyti ant sienos pakabinamus mero Kęstučio
Tubio portretus...

Ne medinė pilis, bet pradžiai
tiks ir bažnyčia.

„Anykštą“ galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, tačiau
patogiausia - prenumeruoti!
3 mėn.
EUR

5 mėn.
EUR

„Anykšta“

21.00

35.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

18.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Paštų skyriuose:

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g.
32 parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g.
29, Anykščiai)
„Anykšta“

18.00

30.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

25.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

20.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
15.00

25.00

2 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
4.00

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

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,
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

