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Šalia apžvalgos
bokšto
rastas negyvas
vyras

2 psl.
šiupinys
Maistas. Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Anykščių rajono komitetas informuoja, kadAnykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai
bus dalijami š. m. rugpjūčio mėn.
13; 14; 16 d. nuo 9.00 iki 14.00 val.
adresu: Vilties g. 24, Anykščiai.
Informacija teikiama Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos
Anykščių skyriaus telefonais:
8 381 5 34 63; 8 610 39 314

Kalitos kalno
pastatas ėmė
plyšinėti

Ligoninės
direktoriaus
konkursas –
be rezultatų

4 psl.

12 psl.

Įkliuvo prie vairo neblaivus Anykščių
seniūnas Eugenijus Pajarskas robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Liepos 28 dieną, šeštadienį,
policijos pareigūnai sustabdė neblaivų automobiliu važiavusį Anykščių seniūnijos
seniūną Eugenijų Pajarską.
E.Pajarskui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – į
alkotesterį jis pripūtė 0,7
prom. Tik lengvas girtumo
laipsnis E.Pajarską išgelbėjo
nuo baudžiamosios atsakomybės.
Anykščių rajono savivaldybė jau pradėjo tyrimą dėl
seniūno tarnybinio nusižengimo.

Rekordas. Ilgametis Anykščių
hidrometeorologijos posto stebėtojas Petras Buterlevičius neprisimena tokių ilgų karščių ir taip įšilusio
Šventosios upės vandens. Užvakar
vakare vandens temperatūra upėje
siekė 24, 8 laipsnio, o vakar ryte 24 laipsnius šilumos.
Bažnyčia. Anykščių šv.Mato
bažnyčia sekmadienį po 9 val.
šv.Miškių kviečia į adoraciją, kuri
šventovėje be pertraukos truks
ištisą parą. „Adoracija – tai ypatinga pamaldumo forma, paplitusi
įvairiose religijose. Tai ypatingas
Dievo pagerbimas, Jo garbinimas“,
- aiškina Panevėžio vyskupija.
Pagalba. Liepos 30 dieną ugniagesiai Skiemonių seniūnijos Pašilių
kaime gelbėjo į pelkę įvažiavusį
traktoriaus ‚,MTZ 80“ vairuotoją.
1967 m. gimęs vairuotojas iš traktoriaus buvo nuneštas į greitosios
medicinos pagalbos automobilį.
Padėka. Seimo narys Sergejus
Jovaiša liepos 30 dieną iš „Bardai
LT“ komandos Vilniuje, „Vaidilos“
teatro salėje, atsiėmė apdovanojimą,
kuris Anykščių rajono savivaldybei
skirtas už ištikimybę. Taip savivaldybei atsidėkota už palaikymą
Anykščiuose organizuojant festivalį
„Purpurinis vakaras”.

6 psl.

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas „Anykštai“ aiškino, kad girtumą jam policijos
pareigūnai galėję nustatyti dėl jo prastos sveikatos.

asmenukė

Kalitos kalno kasoje buvo pardavinėjami
Apie meilę
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
suklastoti bilietai
artimui
Pramogų ir sporto centro „Kalita“ bilietų kasoje lankytojams kurį laiką buvo pardavinėjami
suklastoti bilietai. Šią aferą išsiaiškinęs Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras kreipėsi į
policiją, dėl bilietų už teikiamas paslaugas klastojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Laurynas. Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 11 dieną, 15 valandą
Jononių (Debeikių seniūnija) kaimo kapinėse, buvusios bažnyčios
vietoje, bus švenčiami Šv.Lauryno
atlaidai.
Vilkai. Liepos 31 dieną
vilkai papjovė avį Andrioniškio
seniūnijoje. Tai jau devintas kartas
šiais metais, kai nuo vilkų rajone
nukenčia gyvulių augintojai.

Laikinoji Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centro
direktorė Kristina Beinorytė
tikina, kad dėl suklastotų bilietų buvo padaryta nedidelė
finansinė žala.

Daugiausiai lankytojų šalia pramogų ir sporto centro „Kalita“
bilietų kasos išsirikiuoja savaitgaliais ir pirmadieniais.

6 psl.

„Jis geras žmogus. Manai, jis
spardytų šuniuką, jeigu to reikalautų patys artimiausi žmonės?” - klausia jauna mergina
brandaus, kaip sakoma, ugnį vandenį ir varinius patriūbočius
perėjusio žmogaus.
,,Jis nespardytų ,- sako vyras,
- ir pauzės tyla prispaudžia sunkiu akmeniu. - Tačiau iš meilės
jis leistų šunį spardyti. Juk tai
tik šuo.”

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

2018 m. rugpjūčio 04 d.

KONKREČIAI

Jonas JUNEVIČIUS
Prestižinį festivalį savivaldybė parėmė 4000 eurų jonas.j@anyksta.lt
Paskutinę liepos mėnesio dieną Anykščių kultūros centre prasidėjo, o šiandien baigiasi, prestižinis Šiaurės Europos mėgėjų aljanso (NEATA) festivalis, kurio programoje dalyvauja 11 teatrų.

Scena iš vakar vykusio svečių iš Danijos spektaklio „Toksiškas
vyras“. 				
Autoriaus nuotr.

Toks festivalis į Lietuvą sugrįžo po
18 metų pertraukos, tad anykštėnams
teko ne tik garbė, bet ir atsakomybė
priimti teatralus iš Danijos, Latvijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Farerų salų, Latvijos,
Jungtinės karalystės ir Lietuvos. Į
Anykščius atvyko apie 200 festivalio
dalyvių.
„Mums tai didelis iššūkis, - sakė
Anykščių kultūros centro direktorė
Diana Petrokaitė, – nes spektakliai,
kurių dauguma vyksta anglų kalba,
gal ir nesutraukia labai daug anykštėnų, tačiau juos nuolat stebi tie keli
šimtai atvykusių teatralų, teatro ekspertų iš Ukrainos, Maskvos, Baltarusijos. Po spektaklių vyksta aptarimai,
kūrybinės laboratorijos. Teatralams
labai patinka Anykščiai,visi dalyviai
gyvena „Nykščio namuose“ ir labai
nedidelė dalis - gimnazijos bendra-

butyje. Tai labai gerai, nes visi festivalio dalyviai kaip ir vienoje vietoje,
vakarus leidžia kartu. Tačiau spaktakliai, diskusijos tik viena, regimoji
darbo pusė. Scenos darbuotojams,
apšvietėjams tenka didelis krūvis.
Stengiamės, kad mūsų svečiai, kurie
visi Anykščiuose vieši pirmą kartą,
iš Anykščių išsivežtų kuo geriausius
įspūdžius, rūpinamės jų buitimi ir net
rekvizitais. Antai islandai savo turtą
atplukdė į Klaipėdą, teko jį parvežti,
kitiems tenka padėti pasiruošti spektakliams. Visą tą nematomą darbą, kad
svečiai gerai jaustųsi, dirba Anykščių
kultūros rūmų žmonės“, - pasakojo
D. Petrokaitė.
Šį festivalį remia Lietuvos kultūros
taryba, Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga...
Anykščių rajono savivaldybė šį festivalį parėmė 4000 eurų.

Kompensuos už žemės sklypuose įrengtus elektros stulpus
Žemės savininkai, kurių sklypuose yra įrengti elektros stulpai
ar kita elektros tinklų operatorių naudojama įranga, galės gauti
vienkartines kompensacijas. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo
patvirtino kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo metodiką.
Įsigaliojus nutarimui, prašymus
kompensacijoms gauti tokią teisę
turintys asmenys galės teikti bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) per savitarnos sistemą www.manogile.lt.
Vienkartinėmis kompensacijomis bus atlyginti nuostoliai, kuriuos
žemės savininkai patyrė praradę
galimybę naudoti žemės sklypą
ar jo dalį pagal paskirtį dėl to, kad
juose buvo įrengti elektros stulpai
ir/ar kiti energetikos objektai. ESO
atkreipia dėmesį, kad kompensacija
už praeitį bus mokama tik už tuos
apribojimus, kurie atsirado dėl iki
2004 m. liepos 9 d. įrengtų elektros
tinklų, kaip tai numatyta LR Elek-

tros energetikos įstatyme (t. y. bus
kompensuojama tik už pagal įstatymą nustatytus servitutus).
Kompensacijos nuostoliams dėl
servituto nustatymo atlyginti maksimalus dydis bus apskaičiuojamas
pagal Vyriausybės šiandien patvirtintą metodiką. Pabrėžtina, kad
kompensacijos bus mokamos, tik
jei Nekilnojamojo turto registre ir
Nekilnojamojo turto kadastre bus
įrašytos sklypo specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
„Esame pasiruošę priimti norinčiųjų gauti kompensacijas prašymus ir užtikrinsime, kad iš ESO
pusės jų tvirtinimas bei išmokų
apskaičiavimas vyktų kaip gali-

ma greičiau. Tuo pačiu kviečiame
pareiškėjus iš anksto pasirūpinti
reikalingais dokumentais“, – sako
ESO valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
Pavyzdžiui, metodikoje numatyta būtinąja žyma apie taikomas
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir jų plotą žemės sklypo registro įraše (apsaugos zonos įregistravimu) gali pasirūpinti ir ESO,
tačiau tokiu atveju šio proceso
metu prašymo dėl kompensacijos
nagrinėjimas būtų stabdomas. Dėl
to galimybę pasirūpinti įrašu registruose turi ir patys žemės sklypų
savininkai.
Anot D. Andrulionienės, prašymus pateikusiems asmenims ESO
bet kuriuo atveju iki 2018 m. spalio 31 d. praneš apie suskaičiuotą
kompensacijos sumą arba prašymo
nagrinėjimo statusą. Įskaičiavus

visas reikiamas atlikti procedūras,
vienkartinė kompensacija už servitutą, kaip ir numatyta minėtoje
metodikoje, bus išmokama per 2
metus nuo reikalavimus atitinkančio prašymo pateikimo dienos.
Metodikoje taip pat numatyta,
kad nuo šiol vykdant tinklo plėtros
projektus žemės savininkams bus
kompensuojama ne tik už prarastą
galimybę pagal pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį naudoti žemės
sklypą ar jo dalį, bet ir už patirtus
nuostolius dėl iškirsto miško, sunaikintų pasėlių ar sodinių.
Sklypų, kuriuose įrengta ESO
įranga, savininkai patogiai pateikti
prašymą dėl vienkartinės kompensacijos galės per www.manogile.lt.
ESO infrastruktūra, naudojama
energijos skirstymui, yra įrengta
daugiau nei 1 mln. žemės sklypų
visoje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Šalia apžvalgos bokšto
rastas negyvas vyras
Šiais metais jau antras Anykščių rajono gyventojas iš gyvenimo pasitraukė nušokęs nuo bokšto.
Liepos 26 dieną apie 10.30 val. prie 15 metrų aukščio Bijeikių
apžvalgos bokšto ant žemės rastas gulintis vyro (gim. 1964 m.),
gyvenusio Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime, kūnas su ant smakro matoma kirstine žaizda.
„Pagal visus turimus ikiteisminio tyrimo duomenis manome,
kad tai yra savižudybė. Tikėtina,
kad žmogus nušoko nuo apžvalgos
bokšto“, - „Anykštai“ sakė Anykščių rajono policijos komisariato
viršininkas Rimantas Čepulis.

Priminsime, kad šių metų sausio
31 dieną Ažuožeriuose nuo vandentiekio bokšto nušoko ir žuvo
Anykščių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbęs 23-ejų vyras.

-ANYKŠTA

Kur rasti emocinę pagalbą:
Emocinė pagalba vaikams „Vaikų linija“
Kasdien (11-23 val.): Tel.: 116 111 www.vaikulinija.lt
Emocinė pagalba jaunimui „Jaunimo linija“
Visą parą: Tel.: 8 800 28 888 www.jaunimolinija.lt
Emocinė pagalba suaugusiems „Vilties linija“
Visą parą: Tel.: 116 123 www.viltieslinija.lt
Emocinė pagalba moterims „Pagalbos moterims linija“
Visą parą: Tel.: 8 800 66 366 www.moters-pagalba.lt
Emocinė pagalba rusakalbiams „Linija Doverija“
Darbo dienomis (16-20 val.): Tel.: 8 800 77 277
Krizių įveikimo centras Antakalnio g. 97,
Vilnius www.krizesiveikimas.lt krizesiveikimas
Psichologinė pagalba emigrantams
Visą parą: www.psyvirtual.lt psyvirtual@psyvirtual.lt

Temidės svarstyklės
Konfliktas. Liepos 30 dieną
apie 18 val. Anykščiuose., Mindaugo g., namo kieme, moterį
(g. 1988 m.) įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais bei sukėlė fizinį
skausmą kaimynė (g. 1937 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Liepos 30 dieną apie
18 val. Anykščiuose, Mindaugo
g. namo kieme, moteris (g. 1988
m.) su ranka sudavė per veidą
kaimynei (g. 1937 m.), tokiais
veiksmais sukėlė fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Kontrabanda. Patikrinę iš Baltarusijos į Belgijoje vykstančią šunų
parodą važiavusį automobilį, pareigūnai keturkojų voljeruose, po šunimis,
aptiko beveik 21 tūkst. eurų vertės
nelegalių rūkalų. Muitinės pareigūnai
teigia labiau pratę prie situacijų, kai jų
keturkojai augintiniai aptinka cigarečių ar narkotikų kontrabandą. Tačiau
ketvirtadienį Lavoriškių kelio poste
susidurta su mėginimu kontrabanda
gabenti prisidengus šunimis, skelbia
Muitinės kriminalinė tarnyba. Patikrinę automobilį, pareigūnai vežamų
šunų voljeruose, po šunimis, rado
6517 pakelių baltarusiškų cigarečių
„Pall Mall“, jų vertė su privalomais
sumokėti mokesčiais – 20 tūkst. 988
eurų.
Ambicijos.
Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojas „Huawei“
penktadienį teigė galįs iki kitų metų
pabaigos pralenkti „Samsung“ bei
tapti daugiausiai išmaniųjų telefonų
parduodančia įmone pasaulyje. Naujausi duomenys rodo, kad „Huawei“
pralenkė „Apple“ bei dabar pagal
pardavimus užima antrąją vietą, nors
bendrovė yra praktiškai draudžiama
Jungtinėse Valstijose. Kaip parodė tyrimų įmonės „International Data Corporation“ (IDC) paskelbti duomenys,
„Huawei“ per šių metų antrąjį ketvirtį
atėmė iš „Apple“ antrą vietą pasaulio
išmaniųjų telefonų rinkoje. Didžiausios pasaulyje išmaniųjų telefonų
gamintojos titulą išsaugojo Pietų Korėjos plataus vartojimo elektronikos
milžinė „Samsung“, pardavusi 71,5
mln. išmaniųjų telefonų.
Grasina. JAV prezidento Donaldo Trumpo sūnus Ericas interviu
televizijai „Fox News“ penktadienį
papasakojo, kad jo šeima ne kartą
sulaukė grasinimų. „Man grasino,
mano šeima taip pat sulaukė grasinimų, visi mes jų sulaukėme. Visi
mes esame susidūrę su situacija, kai
namuose buvo rasta kažkokių baltų
miltelių“, – sakė E. Trumpas. Laikraštis „The Hill“ savo ruožtu priminė, kad per 2016 metų rinkimų
kampaniją D. Trumpo dangoraižyje
„Trump Tower“ Niujorke taip pat
buvo rasta baltų miltelių, kurie vėliau
pasirodė esantys nekenksmingi. Šių
metų vasarį JAV prezidento vyriausiojo sūnaus Donaldo žmona atsidūrė
ligoninėje atplėšusi vyrui adresuotą
voką, kuriame buvo baltų miltelių.
Žiniasklaidos duomenimis, Vanessos
Trump hospitalizacija buvo tik atsargumo priemonė. Voke rasti milteliai
taip pat pasirodė esantys nepavojingi.
Kiaulės. Latvijos vyriausybė penktadienį skubiai sušauktame posėdyje
skyrė 367 tūkst. eurų afrikiniu kiaulių
maru Saldaus rajono ūkyje „Druvas
Unguri“ sergančioms kiaulėms utilizuoti. Žemės ūkio ministras Janis
Duklavas sakė, jog „Druvas Unguri“
- didelis kiaulių ūkis, jų šioje mėnesio
pradžioje buvo 15570, visos jos bus
nedelsiant utilizuotos. Dėl karštų orų
visi gyvūninės kilmės šalutiniai produktai turi būti pašalintas kuo greičiau. Latvijos vyriausiasis maisto ir
veterinarijos inspektorius ketvirtadienį Saldaus rajone paskelbė karantiną
ir apribojimus. Pradėtas tyrimas išsiaiškinti maro užkrato pateikimui į šį
kiaulių ūkį. Pasak Latvijos maisto ir
veterinarijos tarnybos vadovo Mario
Balodžio, kompensacija šio kiaulių
ūkio savininkams gali viršyti 1 mln.
eurų. „Druvas Unguri“ fermoje nuo
1994-ųjų buvo auginamos veislinės
kiaulės. Šis kiaulių maro protrūkis laikomas iki šiol didžiausiu Latvijoje.
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???

Ar karšta vasara
Jums patinka, gal
prisimenate
karštesnių?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

2018 m. rugpjūčio 04 d.

„Juoduosiuose sąrašuose“
minima ir Anykščių ligoninė
Internetinėje žiniasklaidoje pasirodė tikėtini rajoninių ligoninių „juodieji sąrašai“. Tai ligoninės, kurių veiklos rezultatai, spėjama, netenkina Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM). Pagal
kai kuriuos kriterijus minima ir Anykščių ligoninė. Delfi rašo,
kad sąraše iš viso 35 ligoninės.

Anykščių ligoninės trūkumas - senyvi gydytojai.
Renata GRYBIENĖ, anykštėnė:
- Šita vasara man geriausia,
karštesnės neprisimenu. Nereikia
važiuoti į jokius kurortus – gražus mūsų kraštas.

Antanas
ADOMAVIČIUS,
93 – ejų metų Anykščių miesto
gyventojas:
- Sunku pasakyti. Geriau jau
karšta nei taip šlapia, kaip pernai. Nors derlių šiemet gera nuimti. Tačiau nuo tokio karščio
jau reikia slėptis. Vaikystėje ir
jaunystėje karščių būdavo, jų net
laukdavome, kad galėtume maudytis. Jie būdavo trumpesni, o
dabar karšta vasara tęsiasi nuo
gegužės pradžios.

Alvydas DIEČKUS, gamtos
reiškinius stebintis Rubikių
kaimo gyventojas:
- Mano spėjimai pagal praeitų
metų gruodį , kad vasara bus labai karšta, pasitvirtino. Prisimenu ne vieną karštą vasarą,(tuomet
dirbau kolūkio pirmininko pavaduotoju) žolė ganyklose ir pievose taip išdegė, kad jas laistė gaisrinės ir vandenvietės mašinos.
Silosą gaminom pasitelkę miesto
įmonių žmones šienauti žolę miškuose. Pernai žemdirbių laukus
skandino lietūs, o šiemet skriaudžia pernelyg karšta vasara.

Delfi (Vilma Danauskienė)
straipsnyje „Iki šiol neskelbtas juodasis ligoninių sąrašas: kodėl į tas
įstaigas geriau nepatekti?“ pasakoja, kad SAM įpareigojo Valstybinę
ligonių kasą pagal atrinktus kriterijus parengti šalies rajoninių ligoninių veiklos ir būklės bei teikiamų
paslaugų kokybės ataskaitą.
„Esą tuomet ir buvo duotas nurodymas atrinkti sąrašą įstaigų,
kurių ateities perspektyvoms uždegta raudona šviesa. Ir nors tokios ataskaitos rezultatai iki šiol
yra kruopščiai slepiami, DELFI
pirmieji skelbia rajoninių ligoninių
sąrašą, virš kurių, tikėtina, jau pakibęs Damoklo kardas“, - rašoma
Delfi.
(Nukelta į 13 psl.)

Kartu – lengviau ir efektyviau
Lietuvoje yra daugiau kaip 100 tūkstančių smulkiųjų ūkių, kuriuos valdo šeimos nariai. Jau nebe pirmus metus atsigręžiama ir į
jų bendradarbiavimo stiprinimą: visą vasarą – birželio 1–rugpjūčio 31 dienomis – smulkieji ūkio subjektai, t. y. smulkieji ūkininkai,
smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys
– galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos (KPP) priemonėje „Bendradarbiavimas“
numatytą veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Jai įgyvendinti iš viso skirta 7,5 mln. eurų, o šių 2018 metų
paraiškų teikimui – 3,63 mln. eurų.

dydis yra nuo 1 iki 3 ha, vertinant
paraišką toks pareiškėjas gaus 15
balų, o jeigu miško valdos dydis yra
nuo 3 iki 7 ha, tuomet 10 balų. Taip
pat pareiškėjai, kurie ketina plėtoti
veiklą, susijusią su gyvulininkyste,
sodininkyste ir daržininkyste, miškų
ūkio, kaimo turizmo sektorių plėtra,
ir įgyvendinus projektą pajamos iš
numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – gaus net 25 atrankos balų, šiek
tiek mažiau – 10 balų gaus projektai, susiję su aplinkosaugos veikla ir
klimato kaita.
Tinkamos išlaidos

Veikdami kartu ūkiai gali sustiprėti ir veikti efektyviau
Nuotr. Jurgitos JAROŠEVIČIŪTĖS
Bendradarbiauti –
naudinga
Žemės ūkio ministerija nuolat
skatina smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą, nes tai mažina gamybos
kaštus ir suteikia konkurencinį
pranašumą. „Remti smulkiuosius
ir vidutinius ūkius labai svarbu, turime paskatinti juos aktyviau veikti
rinkoje, būtent jie prisideda ir išlaiko mūsų kaimą gyvybingą. Bent 10
proc. padidinus mažų ūkių pajamas,
matomi ryškūs pokyčiai. Tiek pat
padidinus stambiųjų pajamas, tokio
efekto nepastebėtume. Todėl svarbu auginti smulkiųjų ūkių pajamas,
kad jie taptų gyvybingesni, užsiimtų
gamyba, tvirtėtų ekonomiškai, galėtų konkuruoti produkcijos kokybe“,
– teigė žemės ūkio viceministras
Darius Liutikas.
Smulkiųjų ūkių tvirtėjimą ir konkurencingumą neretai stabdo tai, kad
dėl finansinių ar kitų priežasčių ne
visada pavyksta laiku įsigyti reikiamų išteklių ar įrenginių. Todėl bendradarbiavimas – viena pagrindinių
jų stiprėjimo galimybių. Europos Sąjunga numatė paramą smulkiesiems
ūkiams, kurie bendradarbiaudami
kartu dirba, dalijasi bendrai įsigytais
ištekliais, kartu ūkininkauja, prekiauja ar užsiima gamtosauga.

Pareiškėjai – ūkininkai,
miško valdytojai ir fiziniai
asmenys
Kartu dirbti organizuojant bendrus
darbo procesus, dalijantis įrenginiais
ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę,
komercinę ar aplinkosaugos veiklą,
kviečiami ne tik smulkieji ūkininkai,
bet ir smulkieji miško valdytojai ar
kaimuose veikiančios labai mažos
įmonės ir fiziniai asmenys. Ūkininkai, norintys teikti paraišką pagal KPP
priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, privalo
teikti paraišką kartu su partneriais.
Paraiškas gali teikti smulkieji
ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos
standartine verte, yra ne mažesnis
kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 15
000 eurų, smulkieji miško valdytojai,
kurių miško valda ne didesnė nei 20
ha, labai mažos įmonės, kurios veikia
ne trumpiau kaip dvejus metus, bei
fiziniai asmenys. Visų pareiškėjų projektai bus vertinami atrankos balais,
minimali atrankos balų suma – 40.
Svarbu nepamiršti, kad kuo smulkesni ūkiai dalyvaus projekte, tuo
didesnį atrankos balų skaičių pavyks
gauti. Ta pati nuostata galioja ir miško valdoms, pavyzdžiui, jeigu miško

Pareiškėjai gali tikėtis finansavimo einamosioms bendradarbiavimo
išlaidoms, pavyzdžiui, susitikimų
organizavimui, kanceliarinėms išlaidoms, maitinimui, bet ne daugiau
kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų be PVM.
Taip pat tinkamos finansuoti bendrosios išlaidos (ne didesnės kaip
10 proc. ir ne didesnės kaip 1 800
Eur arba 3 000 Eur, kai projekte
numatytos statybos), viešinimo išlaidos; nauja žemės ūkio technika
ir nauja įranga (žemės ūkio įranga
laikoma įranga, susijusi su žemės
ūkio produktų gamyba); nauji technologiniai įrengimai, nauja technika
ir įranga bei nauja kompiuterinė ir
programinė įranga, skirta projekto
reikmėms (išskyrus lengvuosius
automobilius); naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; gamybinių naujų
pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
(įskaitant statybines medžiagas) bei
verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas; nauja
miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir
įranga, išskyrus medienos vežimo
keliais technika; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams
mechanizmai. Maksimali paramos
suma vienam pareiškėjui – 90 000
eurų.
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savaitės citatos
O kam? – juk Vadas moka
skaityti

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas,
apie neįvardyto rajono Tarybos
nario bandymą jį įtikinti, kad Dalis VAIGINAS ligoninei vadovauja
blogai:
„Pakako keliais skaičiais persimesti ir jam teko skubiai keisti temą,
nes norint diskutuoti apie nuostolius,
reikia mokėti skaityti finansinę ataskaitą“.
Jūs drąsesnis už kamikadzes
Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas,
apie savivaldybės ir jai pavaldžių
įstaigų ilgamečių vadovų ir darbuotojų atleidimus jiems net nepadėkojant:
„Apie tai aš tiesiai sakiau merui
Kęstučiui Tubiui“.
Tik lengviau „zadanijas“
įvykdyti

Donatas KRIKŠTAPONIS, rajono Tarybos narys, apie sąlygas,
kuriomis buvo tikrinama Anykščių
ligoninė:
„Kita vertus, neįsivaizduoju normalaus ligoninės darbo, kai šalia skubėdama dirba tokia komisija, į kurią,
šiuo atveju, įtraukti kompetencijos
apie ligoninės darbą neturintys asmenys“.
Nesvarbu, kaip atsakai, svarbu,
kaip atsakymus vertina
Dalis VAIGINAS, Anykščių ligoninės vadovas, apie naują konkursą į ligoninės vadovo pareigas:
„Tai, kad nepavyko konkurse surinkti reikiamo balų skaičiaus, man
buvo netikėta“.
Kiekvienas kalbame apie tai, kas
mums aktualu
Dalis VAIGINAS, Anykščių ligoninės vadovas, apie konkurso į ligoninės vadovo pareigas, klausimus:
„Klausimai buvo nuo valstybės
tarnautojų, viešųjų interesų iki savivaldos vaidmens psichinių ligonių
pagalbos organizavime ir... savęs,
kaip vadovo, įvertinimo“.
Paprastai kaltos būna gudobelės
arba burnos skystis
Eugenijus PAJARSKAS, Anykščių seniūnijos seniūnas, apie tai,
kodėl jam nustatytas 0,7 promilės
girtumas:
„Kažkas su sveikata buvo, gal virškinimas buvo sustojęs ar panašiai“.
Kuo ne serialas „Giminės“?
Sigutis OBELEVIČIUS, vicemeras, apie seniūno Eugenijaus PAJARSKO girtumą prie vairo:
„Bet čia sprendimus priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius“.
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Ligoninės direktoriaus konkursas –
robertas.a@anyksta.lt
be rezultatų
Robertas Aleksiejūnas

Liepos 31 dieną, antradienį, Anykščių rajono savivaldybėje surengtas konkursas Anykščių ligoninės direktoriaus pareigoms
užimti baigėsi be rezultatų.
Iš trijų užsiregistravusių pretendentų į savivaldybę atvyko tik
vienintelis - dabartinis Anykščių ligoninės direktorius, 65-erių
Dalis Vaiginas, tačiau 21-erius metus šiai įstaigai vadovaujančiam
medikui konkurso slenkstis tapo neįveikiamas.

„Tai, kad nepavyko konkurse surinkti reikiamo balų skaičiaus, man
buvo netikėta.Į minimumą pateiktų klausimų tikrai tikėjausi žinoti
atsakymus“, - konkurso rezultatus
komentavo D.Vaiginas.
Anykščių ligoninės direktorius
D.Vaiginas pastebėjo, kad konkurso metu jam pateiti klausimai buvę
plataus spektro ir kartais netgi sukti: ,,Klausimai buvo nuo valstybės
tarnautojų, viešųjų interesų iki
savivaldybės vaidmens psichinių
ligonių pagalbos organizavime ir
...savęs, kaip vadovo įvertinimo“.
„Be to, Anykščių rajono merui
Kęstučiui Tubiui kilo keistokų klausimų. Pajutau, kad ieškoma „kabliukų“,“ - pasakojo D.Vaiginas.
D.Vaiginas konkurso metu surinko 4,4 balo, tačiau to nepakako,
kad jis taptų laimėtoju ( buvo būtina surinkti 6 balus).
Anykščių ligoninės direktoriaus
atrankoje dalyvavo Anykščių rajono meras K.Tubis, savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka, savivaldybės
gydytoja Vaiva Daugelavičienė,
savivaldybės Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja Sigita Mačytė - Šulskienė.
Konkurso eigą stebėjo Lietuvos
gydytojų vadovų sąjungos tarybos
ir valdybos narys, Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis bei Lietuvos ligoninių
asociacijos viceprezidentas, Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas
Rolandas Rastauskas.
„Anykštos“ duomenimis, konkurse dalyvauti buvo užsiregistravęs sostinės Šeškinės poliklinikos
vyr. gydytojas Jonas Kairys bei
Greta Grižienė, apie kurią platesnės informacijos gauti nepavyko.
„Neapsisprendžiau“, - paklaus-

tas, ar bandys laimę pakartotinai
surengtame konkurse, kuriame
bus renkamas Anykščių ligoninės
direktoroius,
„Anykštai“ sakė
D.Vaiginas.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
A.Gališanka „Anykštai“ sakė negalintis atsakyti, dėl kokių priežasčių
į Anykščių ligoninės direktoriaus
konkursą neatvyko kiti du pretendentai, nes jis nebuvo šio konkurso
pirmininkas.
Konkurso pirmininkas meras
K.Tubis šį mėnesį atostogauja.
Pasak A.Gališankos, po pirmojo nesėkmingo bandymo išrinkti
Anykščių ligoninės direktorių,
prieš skelbiant antrąjį konkursą neketinama pretendentams „nuleisti
kartelės“.
„Reikalavimai ligoninės direktoriui yra nustatyti Sveikatos
apsaugos ministerijos, jų mažinti
nematau reikalo. Ar išsilavinimo
reikalavimus sumažinsi? Nemanau, kad konkurso kriterijai buvo
nepasiekiami“, - sakė A.Gališanka.
Priminsime, kad Anykščių ligoninės direktoriaus D.Vaigino kadencija baigiasi šių metų rugsėjo
17 dieną. Anykščių rajono Taryba
liepos mėnesio posėdyje jau priėmė sprendimą D.Vaiginą iš darbo
atleisti ir išmokėti vieno mėnesio
jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją.
Nuo rugsėjo 18 dienos Anykščių
ligoninei paskirta vadovauti gydytoja Virginija Pažėrienė, jai skirta
50 proc. dydžio priemoka už padidėjusį darbo krūvį.
Prieš atleisdama iš darbo
D.Vaiginą, Anykščių rajono mero
K.Tubio potvarkiu sudaryta darbo
komisija dar tyrė Anykščių ligo-

galimybėmis...
kad anas joks „gyvulys“, jis
Lengviausia bendrauti su
esąs apsišaukėlis ir pasisavinęs
užsienyje dirbančiais, gimtinėje
skambinančiojo pravardę. Beliko
atostogaujančiais, atsipalaidapasiūlyti vaikinams dėl pravarvusiais anykštėnais. Juos, ypač
dės išsiaiškinti patiems.
vasarą, nesunkiai atpažįstu iš
Šnekiausi yra pensininkai.
atvirų, besišypsančių, laiminJie turi laiko ir noro bendrauti.
gų veidų. Jie dalykiški, atviri,
Dažnas jų nori iki begalybės
netuščiažodžiauja, nebando
šnekėtis apie viską - globalias
nuslėpti
pasaulio ir
pavardės,
...Keistu
abejingumu, rajono problefotografuojamas, vaikus ir
manyčiau, netgi baimės anūkus, ligas,
si. Beveik visi
apraiškomis, įsitikinau ir brangų maistą,
jaučia nostalgiją gimtajam
ruošdamas
komentarus dar brangesAnykščių
praeito „Anykštos“ laikraš- nius vaistus ir
kraštui ir
elgetiškas penčio numeriui...
apgailestauja,
sijas. Dažniaukad norėtų
sia jie keikia
sugrįžti, tačiau nemato persvaldžią ir netgi turi pasiūlymų,
pektyvos Anykščių krašte rasti
ką daryti, kad jaunimas iš Lietugerai apmokamą darbą.
vos nebėgtų ir kainos nedidėtų,
Vietinis jaunimas, gimnaziską turėtų daryti meras ir rajono
tai ir vyresnių klasių mokiniai,
valdžia. Deja, iš patirties žinau,
kalbinamas lyg ir pasijunta labai
kad su didžiąja dalimi tokių
reikšmingi, tad neretai tik dėbteli
pašnekovų bendravimas baigsis
nieko nesakančiu žvilgsniu ir
man visai nenaudinga linkme.
nė nemano iš ausų išsitraukti
Užrašius skambiausias, neretai
„muziką“, kad užgirstų, dėl ko
racionalias, gyvenimo patirtimi
bandau kalbinti. Būta ir labai
pagrįstas jų mintis, jie suranda
juokingų nutikimų, kaip antai
daugybę priežasčių nesakyti
vienas gauruotas vaikinas noriai
pavardės ir nesutinka fotograatsakė į klausimą, neprieštaravo
fuotis. „Drąsesni“ dar pasiteidėl nuotraukos, o paklaustas pasina, kad nenori už savo kritinę
vardės trumpai drūtai rėžė - „gynuomonę nukentėti.
vulys“. Tačiau įdomiausia buvo
Tada ir pastebiu, kad per
pasirodžius laikraščiui. Paskamtris atkurtos nepriklausomybės
bino kitas jaunuolis ir pareiškė,
dešimtmečius dalis visuomenės

netoli tenuėjo demokratijos
keliu. Senyvo amžiaus žmonėse
valdžios baimė, galbūt turinti
pagrindo, niekur nedingo. Kaip
ir sovietmečiu, prie butelio
buvo galima keikti valdžią ir
jos asmenyje - pirmąjį Komunistų partijos rajono komiteto
sekretorių, šaipytis iš socialistinio lenktyniavimo, skelti
anekdotus, drauge apsidairant, ar šalia nėra skundiko
iš partinių ar KGB organų.
Tačiau ir dabar tenka visokiausių nuomonių išgirsti apie
Anykščių rajono valdžią, merą,
kuris, kaip ir visi mirtingieji,
tikrai nėra šventasis, tačiau
labai retas išdrįsta viešinti tai, ką iš tiesų mano. Kita
vertus, per ilgus darbo metus
dėl „klaustukuose“pareikštos
nuomonės buvo tik vienas
atvejis, kai nuo bendraminčių
už pareikštą kritinę nuomonę
teko apginti vieną iš Anykščių
sąjūdžio kūrėjų, buvusį tremtinį
Eligijų Smetoną.
Keistu abejingumu, manyčiau,
netgi baimės apraiškomis, įsitikinau ir ruošdamas komentarus
praeito „Anykštos“ laikraščio numeriui. Paklausus apie
Anykščių ligoninės direktoriaus
Dalio Vaigino atleidimą iš darbo jam nė nepadėkojus, skubotą
veiklos tyrimo tikslingumą ir
tikslus, dalis žinomų anykštė-

(Atkelta iš 1 p.)

Kadenciją baigiančiam Anykščių ligoninės direktoriui Daliui Vaiginui savivaldybės paskelbto konkurso rezultatai buvo netikėti.

rievės

Jonas JUNEVIČIUS
Tokia jau žurnalistinio darbo
duona - kasdien bendrauti su
žmonėmis, kalbinti juos, perteikti jų nuomones, kalbėtis apie
skaudulius. Šį kartą apsiribosiu
įspūdžiais, patirtais kalbinant
miesto ir miestelių gatvėse,
kaimuose atsitiktinai sutiktus
žmones laikraščio rubrikai, taip
vadinamiems „klaustukams“,
na, dar komentarams. O žmonių pasitaiko įvairiausių: atlapaširdžių, norinčių bendrauti
ir perteikti vieną ar kitą savo
mintį bei pastebėjimą, kartais
pasitaiko ir kitokių - su sunkiai
tramdomu pykčiu, pagieža viskam, kas vyksta aplinkui, gyvenime patirtomis nuoskaudomis
ir neteisybėmis, nerealizuotomis

Nuo rugsėjo 18 dienos
Anykščių ligoninei paskirta
vadovauti gydytoja Virginija
Pažėrienė.
ninės direktoriaus veiklą ir bandė
aiškintis, kodėl pernai susidarė
neigiamas ligoninės veiklos rezultatas.
Tyrimas buvo pradėtas po to,
kai, anot Anykščių rajono mero
K.Tubio patarėjo, Darbo partijos
nario Donaldo Vaičiūno, meras K.
Tubis gavo dalies ligoninės darbuotojų pareiškimą, kuriame jie,
be kita ko, skundėsi ypač mažais
atlyginimais, galimai neatliekamais D.Vaigino, kaip medicinos
darbuotojo, darbais ir net „stalininiais“ D.Vaigino ligoninės valdymo metodais.
Tyrimo išvadose mero patarėjas
D.Vaičiūnas teigia, kad „nebuvo
pateikta informacija, kokius konkrečius veiksmus atliko vadovas,
kurie leistų teigti, jog jis negalėjo
kontroliuoti, numatyti ir užkirsti
kelio neigiamo įstaigos finansinio
rezultato atsiradimui“.
Konkuras Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti buvo sėkmingas pirmuoju bandymu.
Tiesa,
kas
jo
laimėtojas,
A.Gališanka vis dar negalėjo įvardyti, nes iš Specialiųjų tyrimų tarnybos
apie laimėtojo tinkamumą užimti
pareigas dar negauta pažyma.

nų, tikrąja to žodžio prasme,
„muistėsi“, gyrė D. Vaiginą,
tačiau nė už ką nesutiko, kad jų
nuomonė būtų paviešinta. Antai
viena buvusi mokytoja, politikė,
nuoširdžiai dievagojosi, kaip
jai gaila D. Vaigino, koks tai
geras žmogus, specialistas,
tačiau nė už ką nesutiko, kad
jos nuomonė būtų paviešinta
„Anykštos“ skaitytojams. Kitas
tiesiai šviesiai rėžė, kad šios
situacijos nekomentuos, nes jo
marti medikė, o mero rankos
ilgos...
P.S. Beje, iš kalbintųjų man
nepasitaikė išgirsti ir mero
bei rajono Tarybos opozicijos
veiksmus D. Vaigino atžvilgiu
ginančios nuomonės.
Na o vienas verslininkas,
Anykščių vadovų klubo narys,
rėžė tiesiai: „Pagrindinė mūsų
mero yda yra nesiskaitymas,
žmonių, kurie dirbo rajono
labui ilgą laiką ir gal kartais
ne visada patenkindavo lūkesčius, bet stengėsi pagal savo
išgales ir kompetenciją, atleidimas, jiems net nepadėkojus“.
Drąsūs ir pagrįsti žodžiai,
beje, girdėti ir veikliausių
Anykščių krašto žmonių susibūrimų užkulisiuose, tačiau
viešai taip ir nepasakyti apie
neklystančiu rajono valdovu
vis labiau besijaučiantį merą.
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Į Videniškius: su taika, pasisemti
vienuolyno ramybės muziejuje

Jolanta MATKEVIČIENĖ

Į Videniškius (Molėtų rajone) galima atvykti dėl daugelio dalykų: dėl kunigaikščių Giedraičių tėvonijos, dėl Reguliariųjų atgailos kanauninkų Baltųjų augustinų vienuolyno, dėl literatūros
ir meno centro, o svarbiausia – dėl taikos ir su taika... Paskutinį
mano pastebėjimą galima įgyvendinti visada, net jei būtumėt su
niekuo nesitarę ir nesiderinę savo apsilankymo, nes per Videniškius, ties greitkeliu Ryga – Vilnius, ėjo taikos zona pirkliams, tad
šių dienų kelias irgi gali simbolizuoti taiką...

Šv. Lauryno bažnyčia su kunigaikščių Giedraičių laidojimo
kripta.

Su taika

Videniškiai pirmą kartą tiesiogiai paminėti 1337 m. vadinamoje plėšikėlio taikos sutartyje.
Kaip teigia Vaidotas Žukas knygoje „Molėtai 625“, šis kelias,
kurio „daugiau mažiau pastovus
ruožas siekė XIII a. vieningos
Lietuvos valstybės kūrimo metais buvo apsaugotas Europoje
įprastomis, visuotinu prigimtinių
žmogaus teisių supratimu paremtomis sutartimis, vadinamąja
„Dievo taika““. Viena tokia taika
trejiems metams 1323 m. spalio 2
d. buvo sudaryta tarp Gedimino ir
Vokiečių ordino Livonijos šakos,
Revelio žemės danų vietininko,
vyskupų bei Rygos miesto. Kunigaikštis Gediminas rašė: „...
visi keliai sausuma ir vandeniu
turi būti be jokių kliuvinių atviri

ir laisvi kiekvienam žmogui, pėsčiam ir važiuotam iš jų pas mus,
tiek mums pas juos.“ Vėliau taika dešimčiai metų buvo sudaryta
1338 m. lapkričio 1 d. tarp „Lietuvos karaliaus“ ir Livonijos.
Šioje sutartyje paminėtos kaimyninės Balninkų, Giedraičių bei
Nemenčinės žemės. 1367 m. sutartis yra su trasa iki Videniškių.“
XIII a. Videniškiai priklausė
Nalšios sričiai, kurią valdė kunigaikštis Daumantas. Kaip teigia
istoriniai šaltiniai, XIV-XV a.
Liesėnų piliakalnyje stovėjo senoji pilis, kurią, manoma, buvo
pastatęs Daumanto tėvas Vidas
Ginvilaitis, o Videniškiai du
kartus 1373 m. ir 1375 m. buvo
nukentėję nuo kryžiuočių. Kunigaikštis Motiejus Giedraitis taip
pat dvaro centru buvo pasirinkęs
sodybą šalia Liesėnų piliakalnio.

Keičiamųjų parodų salė pirmame vienuolyno muziejaus aukšte: Videniškių plenero, organizuoto dailininkės Aistės Gabrielės
Černiūtės, darbai.

Giedraičių įtakoje
Pirmąją medinę bažnyčią Videniškiuose pastatė kunigaikštis Motiejus Giedraitis 1547-1549 metais.
Jo sūnūs – Martynas Marcelijus
Giedraitis ir Žemaičių vyskupas
Merkelis Giedraitis pastatė naują
mūrinę bažnyčią miestelyje. Reikia
pastebėti, kad Martynas Marcelijus
Giedraitis šioje garsioje giminėje
buvo vienintelis pasaulietinis senatorius. 1601-1605 metais dalyvavęs
Livonijos kare, Salaspilio mūšyje
vadovavęs savo pulkui, 1617 m.
gavęs Mstislavo vaivados pareigas.
Jis XVI a. pabaigoje, savo tėvonijoje, pastatė Baltadvarį ir su šeima
ten gyveno. Jo sūnus Mauricijus
Kazimieras Giedraitis Baltadvario
žemes už 41 500 lenkiškų auksinių1650 m. užstatė Leonui Sapiegai, o 1666 m. už tokią pačią sumą
vėl perleido Boguslovui Radvilai,
o šis – Minsko stalininkui Andriui
Kosakovskiui. XVII a. pabaigoje.
Baltadvaris priklausė Teofiliui Pliateriui ir jo žmonai, kurie 1695 m. jį
padovanojo Vilniaus misionieriams,
o šie jį išlaikė visą XVIII amžių.
Šiandien tėra išlikusios Baltadvario pilies liekanos, dar menančios
kunigaikščių Giedraičių tėvonijos
dvasią, kurią Nepriklausomybės
pradžioje turėjo minčių prikelti
XXI Giedraičių kartos kunigaikštis Mykolas Jonas Giedraitis, prie
kurių galima nudardėti žvyruotu
„taikos keliu“... O mes grįžkime
į Martyno Marcelijaus Giedraičio
laikus, į XVII amžių, kai jo pradžioje, 1617 metais jis nusprendė funduoti regulinių atgailos kanauninkų
vienuolyną ir Videniškiai tapo šio
Ordino centru Lietuvoje. Jau po
metų pastatai buvo perduoti Ordino
provincijolui ir bažnyčios klebonui
Ipolitui Žepnickiui. Vienuolyno vyresnysis pelnė infulato titulą ir bažnytinių apeigų metu galėjo dėvėti
vyskupo ženklus – mitrą ir pastoralą. Martyno Marcelijaus dosnumas
tuo nesibaigė. Jis vienuolynui dar
padovanojo ir Videniškių bažnyčią,
ir gyvenamuosius pastatus, ir Videniškių miestelį su žmonėmis bei kai
kuriomis žemių valdomis...
Greičiausiai toks mecenavimas
turėjo priežastį. Kaip teigia V. Žukas, – „vienuolyno bažnyčia sumanyta ir kaip šeimos mauzoliejus. Tai
taip pat liudijo gilią fundatorių giminės dvasinio gyvenimo tradiciją
(1544 m. palaimintuoju paskelbtas
atgailos kanauninkas Mykolas Giedraitis, kurio kultą giminės nariai
uoliai skatino. 1631 m. prie naujosios bažnyčios dešiniojo šono

Virginija Bareikienė džiaugiasi mėgstamu darbu Videniškių vienuolyno muziejuje ir sako, kad uždarius palėpes, dingo ir vienuolyno vaiduokliai– šikšnosparniai.
pristatyta kvadratinė koplyčia su
erdviu rūsiu laidojimams.“ Simboliška, kad ji pasitarnavo ir XXI
amžiuje. Šių metų birželio 2 d.
Videniškiai iškilmingai priėmė kunigaikščių Giedraičių giminės XXI
kartos atstovą Mykolą Joną Giedraitį, Molėtų krašto garbės pilietį,
amžino poilsio į giminės kriptą Šv.
Lauryno bažnyčioje.
Sename vienuolyne
Pirmasis vienuolyno pastatas
buvo nedidelis, medinis. Jame galėjo gyventi 12 vienuolių. Kaip teigia
istoriniai šaltiniai, tiek bažnyčia,
tiek vienuolynas smarkiai nukentėjo per 1655-1661 metų karą. Atstatyta šventovė konsekruota 1684
m. liepos 27 d. Vienuolyno pastatai
atstatyti mediniai, jame įsikūrė noviciatas, virtuvė ir refektorius. Kelis kartus perstatyti jie buvo išlikę
iki XIX a. vidurio, o XVIII a. 6-ajame dešimtmetyje buvo sumūryta
dviejų aukštų infulato rezidencija,
kuri išlikusi iki mūsų dienų. Mūrinio vienuolyno pastatui lėšų skyrė
kun. Jonas Hondzievičius, statyboms vadovavo infulatas Andrius
Aleksandras Rimavičius.1783 m.
Livonijos vyskupas Juozapas Kosakovskis, gavęs popiežiaus Pijaus
VI bulę, užėmė vienuolyną ir jam
priklausančias žemės valdas. Tuo
metu buvo apnaikinti ir vienuolyno pastatai. Pasipriešinus Vilniaus
vyskupui Ignotui Masalskiui ir patiems atgailos kanauninkams, bylą
dėl vienuolyno 1790 m. iš dalies
laimėjo vienuoliai, kurie priteistomis lėšomis suremontavo gyvenamuosius pastatus, 1801 m. atnaujino ir bažnyčią, tačiau prarado visas

žemes. 1832 m. vienuolynas buvo
uždarytas. Bažnyčia, kaip ir dauguma buvusių vienuolynų bažnyčių,
tapo parapine. XIX ir XX amžiais
keletą kartų buvo restauruota, išsaugota interjero elementų.
Vienuolyno viršininko rezidencijoje buvo ir klebonija, ir
mokyklos bendrabutis
Videniškių vienuolynas buvo
svarbus šio ordino dvasinio gyvenimo centras. Čia gyveno provincijolas, o vėliau, kitose šalyse
atgailos kanauninkų vienuolijai
išnykus, ir ordino generolas. Vienuolyne veikė noviciatas ir teologijos studijos. 1753 m.
(Nukelta į 11 p.)

Pomirtinė Jurgio Giedraičio
(Jerzy Giedroyc), kultūrininko ir visuomenininko, žurnalo „Kultūra“ leidėjo, bendravusio su Česlovu Milošu,
kaukė, 2001 metais atvežta į
Videniškių bažnyčią.

Antrame vienuolyno muziejaus aukšte – Palaimintojo Mykolo Giedraičio salė, kurioje ir stendas
apie Palaimintąjį Mykolą Giedraitį su Reguliariųjų atgailos kanauninkų Baltųjų augustinų vienuolių simbolika.
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Įkliuvo prie vairo neblaivus Anykščių
seniūnas Eugenijus Pajarskas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka sakė, kad
jam tai pirmas atvejis, kai reiks įvertinti neblaivaus pavaldinio elgesį.
(Atkelta iš 1 p.)
Iš savo sodybos šalia Rubikių
ežero automobiliu pajudėjęs Anykščių seniūnijos seniūnas E.Pajarskas
policijos pareigūnų liepos 28 dieną
buvo sustabdytas kelyje netoliese
Burbiškio bei Mačionių kaimų.Girtumas E.Pajarskui nustatytas vėlyvą
rytą – 11.53 val.
Šis įvykis galėjo taip ir neiškilti į
viešumą, jei ne anykštėnai. Net keli
asmenys skambino į„Anykštos“ redakciją teiraudamiesi, kodėl viešai
neskelbiama, kad Anykščių seniūnas sulaikytas girtas už vairo. Tačiau
informacijos, kad liepos 28 dieną
Anykščių rajone kelyje neblaivus
už vairo sustabdytas pilietis E. P. ( g.
1958 m.) policijos teikiamose apskrities įvykių apžvalgose nebuvo.
Tik kai “Anykšta” raštu kreipėsi
į Utenos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą šis faktas buvo
patvirtintas.
Faktą, kad Anykščių seniūnas
E.Pajarskas buvo sustabdytas prie
automobilio vairo buvo neblaivus,
„Anykštai“ patvirtinusi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisa-

Anykščių rajono mero pavaduotojas, konservatorius Sigutis Obelevičius sunkiai toliau
įsivaizduoja Eugenijų Pajarską Anykščių seniūno pareigose.

riato Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Violeta Ginaitienė
sakė, kad į viešai skelbiamas policijos suvestines šis įvykis nepateko
dėl to, kad dėl šio įvykio nebuvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apie
neblaivius vairuotojus policijos įvykių suvestinėse, anot V.Ginaitienės,
esą skelbiama tik tada, kai jiems
gresia baudžiamoji atsakomybė.
E.Pajarskui dėl lengvo girtumo
laipsnio bus taikoma administracinė
atsakomybė – piniginė bauda nuo
300 iki 450 Eur, jis taip pat neteks
vairuotojo teisių nuo vienerių metų
iki vienerių metų šešių mėnesių.
„Anykštos“ kalbintas Anykščių
seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas apie tai, kad policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus, buvo
nekalbus: „Nutiko, kaip nutiko.
Daugiau nekomentuoju tokių dalykų“.
Vis dėlto dėl šio įvykio
E.Pajarskas kaltino ne alkoholį, o
sveikatos problemas.
„Su spaudimu kažkas buvo. Kažkas su sveikata buvo, gal virškinimas buvo sustojęs ar panašiai“,

- kalbėjo Anykščių seniūnijos seniūnas.
Anykščių seniūnijos seniūnas
E.Pajarskas sakė, kad apie tai, kad
buvo policijos sustabdytas neblai-

vus prie automobilio vairo, pats
informavęs Anykščių rajono savivaldybės valdžią.
Paklaustas, kaip atliks seniūno
pareigas netekęs vairuotojo teisių,
E.Pajarskas sakė: „Spręsim kaip
nors tą problemą“.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštai“ sakė,
kad Anykščių seniūnijos seniūnas
E.Pajarskas jį pats apie tai, kad prie
automobilio vairo įkliuvo neblaivus, informavo liepos 30 dieną, pirmadienį.
„Pavedžiau Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjai sudaryti komisiją tarnybiniam nusižengimui tirti“, - apie
tai, kaip buvo sureaguota į neblaivaus Anykščių seniūnijos seniūno
E.Pajarsko pasivažinėjimus automobiliu, sakė A.Gališanka.
Savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka sakė, kad tai
pirmasis atvejis, kuomet jam teks
priimti sprendimus dėl pavaldinio,

balsai internete (anyksta.lt):
Nuomonė: „Jokių seniūno atleidimų iš pareigų ar atsistatydinimų
dėl alkoholio vartojimo ir vairavimo
automobilį neblaiviam negali būti
ir kalbos. Smulkmena kažkokia, 0,7
promilės yra visiška čepucha. Gal
žmogui bloga pasidarė? Gal gudobelės lašų gėrė? Seniūno žmonos
Audronės pusbrolis, savivaldybės
direktorius Audronius Gališanka
tikrai, manau, supratingas vyras ir
savo pusseserės vyro neskriaus ir iš
seniūno pareigų neatleis.“
ALDONA: „Ar, mes, valdininkai teisingą pavyzdį rodome savo
seniūnijos gyventojams, žinoma ne,
manyčiau seniūnas pats atsistatydins nelaukdamas, kol meras grįš
iš atostogų,nes garbės savivaldybei

tokie seniūno pokštai nedaro.“
As: Pagalvojus jei seniunas isgerineja, ar miestas gali pasiekti
kazkokia pazanga? Uz tokius cirkus
aplamai ar nereiktu jo paduot i teisma. Kiek dar juodu debesu pakibs
virs Anyksciu krasto? Tai gaidys, tai
nezinomybe del ligonines, o dabar
dar ir seniuno liapsusas.
GASIFŽD-IŲ MERAS: rezultatai PRIKLAUSYS NUO TO AR YRA
NORINČIŲ POLICININKŲ TAPTI
SENIŪNAIS
TTT: Valstybės tarnautojas turi
būti nepriekaištingos reputacijos.
Juozas: Čia kažkas ne taip. Pirma, komisijos yra sudaromos valstybės tarnybos ar savivaldybės įstaigos
vadovo (tarybos) sprendimu. Teisės

Kalitos kalno kasoje buvo pardavinėjami
suklastoti bilietai

Buvęs pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovas Liudvikas
Avietė sakė, kad suklastotus bilietus kurį laiką Kalitos kalno lankytojams pardavinėjusią kasininkę į darbą priimti jam nurodęs
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.

(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direktorė Kristina Beinorytė „Anykštai“ sakė, kad pramogų ir sporto
centro „Kalita“ bilietų kasoje buvo
rasta suklastotų bilietų.
„Pagal tai, kiek radome suklastotų bilietų, nuostolis yra nedidelis“, - sakė K.Beinorytė.
Pasak K.Beinorytės, pramogų
ir sporto centro „Kalita“ kasos
darbuotoja prisipažino pardavinėjusi suklastotus bilietus ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos
centrui padarytą žalą atlygino.
„Žmogus gavo nuobaudą už
šiurkštų darbo etikos pažeidimą
ir iš darbo buvo atleistas“, - sakė
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji direktorė
K.Beinorytė.
Apgaulės būdu pasipelnyti
bandžiusi pramogų ir sporto centro „Kalita“ bilietų kasos darbuotoja iš darbo atleista šią savaitę.
Pasak K.Beinorytės, dėl buvu-

sios darbuotojos veiksmų „policija adminsitracine tvarka imsis
veiksmų“. Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė K.Beinorytė sakė,
kad ikiteisminio tyrimo išvadų iš
policijos dar negavusi.
Buvęs pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovas Liudvikas
Avietė „Anykštai“ sakė, kad į
suklastotų bilietų pardavinėjimo
aferą įsipainiojusi bilietų kasos
darbuotoja Eglė į darbą buvo priimta jam dar vadovaujant šiam
centrui.
„Aš sulaukiau Anykščių rajono
mero Kęstučio Tubio skambučio, kad ją būtinai turiu priimti į
darbą. Aš dar pasakiau, kad pasirinksiu, o kad rinktis nėra iš ko,
man pasakė taip“, - pasakojo L.
Avietė.
Kasininkės Eglės, kurią esą
meras K. Tubis prašęs priimti į
darbą, buvęs ,,Kalitos” vadovas
neprisimena, nes tai vyko prieš
trejus metus.

kuriam koją pakišo alkoholis. Tikėtina, kad griežtai įvertinti Anykščių seniūnijos seniūno tarnybinį
elgesį A.Gališankai bus nelengva
– E.Pajarskas yra jo pusseserės,
Anykščių rajono savivaldybėje
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus laikinosios vedėjos pareigas užimančios Audronės Pajarskienės, vyras
„Be abejo, negerai, valstybės tarnautojas... Blogai vertinu“, - asmeninę poziciją dėl šio įvykio išsakė
A.Gališanka.
O Anykščių rajono mero pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus pozicija dėl neblaivaus prie automobilio
vairo sustabdyto Anykščių seniūnijos seniūno E.Pajarsko buvo gan
griežta.
„Tai yra valstybės tarnautojas.
Vienareikšmiškai visiems galioja
vienodi įstatymai. Matyt, po visų
teismų bus ir sprendimai. Bet čia
sprendimus priima Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktorius. Aš nelabai įsivaizduoju, kad
po tokio pažeidimo žmogus galėtų
išlikti valstybės tarnyboje. Aišku,
gaila, patyręs seniūnas, daug metų
šiam darbui paskyręs. Bet ką padarysi“, - sakė S.Obelevičius, tik rugpjūčio 1 dieną iš „Anykštos“ pirmą kartą išgirdęs apie Anykščių seniūnijos
seniūno E.Pajarsko „paklydimus“.
skyriaus vedėja gali tik pasiūlyti
(parengti) komisijos sudėtį. Antra,
sutinkamai su Valstybės tarnybos
įstatymu, valstybės tarnautojas turi
būti nepriekaištingos reputacijos. Jis
ir ne darbo metu negali pasirodyti
viešoje vietoje išgėręs, nepagarbiai
elgtis ar pažeidinėti viešąją tvarką.
Vairavimas automobilį neblaiviam
stovy yra grubus reputacijos pažeidimas. Ir trečia, komisija yra reikalinga pažeidimo lygiui įvertinti ir kokią
skirti drausminę nuobaudą. P. s. nebauskite Eugenijaus labai griežtai.
Selis: Na 0.7 lyg ir mazoka atleisit
is darbo, Amerikeje tai iki 0.8 promiles megejams vairuotojams leidiziamas, tik profesionalams furistams 0
promiliu tolerancija.
amerika atsakymas į: Selis pirtyje :)
(Komentarų kalba netaisyta.)
past.)

užjaučia
Telydi paguoda ir dvasios
stiprybė šią sunkią netekties
valandą...
Dėl mylimos MAMYTĖS
mirties nuoširdžią užuojautą
reiškiame Valdui STANKEVIČIUI, jo šeimai ir artimiesiems.
AB „Utenos melioracija”
kolektyvas

Mirus tėveliui nuoširdžią
užuojautą reiškiame Gintarui
SENULIUI ir jo šeimai.
Lietuvos kaimo turizmo
asociacijos Anykščių skyriaus
kolegos

2018 m. rugpjūčio 04 d.

sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
10.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.00 Premjera. Kačių ABC 3
11.45 Gyvenimas Alpių kalnuose. Privalumai ir pavojai
(subtitruota)
12.40 Salų gamtos slėpiniai 2.
Filipinai. Paslaptingosios salos
(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 Pramoginė laida „Editos
šou“. N-7
19.30 Savaitė. N-7
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Laisvės kaina. Partizanai.
N-7
21.50 Tuštybės mugė N-7
0.05 Laikraštis N-7
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“
9.25 „Drakonų kova. Super“ N-7
9.55 „Keistuolis“
11.40 „Tomas Sojeris ir Heklberis
Finas“ N-7
13.30 „Šokis hiphopo ritmu 3“
N-7
15.40 „Dirbtinis intelektas“ N-7
18.30 Žinios
19.25 Sportas
19.28 Orai
19.30 Teleloto.
20.35 „Tautos tarnas“ N-7
22.40 „Tu esi čia N14
0.55 „Bijok jo vardo“ S
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 „Keturkojis hercogas“
12.45 „Jaunavedžiai“ N-7
14.40 „Išsinuomokit vaiką!“
16.20 „Havajai 5.0“ N-7
17.25 „Į šiaurę“
18.30 „TV3 žinios“
19.22 „TV3 sportas“
19.27 „TV3 orai“
19.30 „Erelis Edis“ N-7
21.45 „Pranašas“ N-14
23.40 „Išgelbėti poną Benksą“
N-7
6.30 Galiūnų čempionų lyga

Meksikoje. II dalis (k)
7.30 „Auklė“ (k)
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Baltijos galiūnų čempionatas. Kuršėnai.
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
15.50 „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 „Nemiga“ N-7
21.30 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Okupuoti“ N14
0.30 „Ekstrasensų mūšis“ (k)
N-7
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“ (k)
11.35 Beatos virtuvė.
12.30 „Mylėk savo sodą“
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“ N-7
17.45 „Akloji“
18.55 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Riterio žvaigždė“ N-7
23.40 „Vaiduoklių namas 2“ N14
1.20 „Diktė. Kiekvienas žmogus
- sala“ (k) N14
KULTŪRA

6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis N-7
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 N-7
10:50 Komisaras Reksas N-7
11:40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3. N-7
12:35„Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 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 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Augustinas Voldemaras.
20:25 „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 (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”

N-7
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 Rytas su LNK.
10:55 “Ponas Bynas” N-7
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys”
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 “Varom!”
20:00 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Palikti vandenyne N14
00:10 “Kultas” N14
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“
22.30 „Holograma karaliui“ N-14
0.20 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“ N-14
06:00 “Auklė”
07:30 “Asmens sargybinis” (k)
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “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 Meksikietis N-7
23:25 Urvas (k) N14
01:15 “Juodasis sąrašas” (k)
N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:45 “Būrėja”
08:15 “Būrėja” (k)
08:45 “Akloji” (k)
09:15 “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”

2018 08 05
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.
Kinija. Bręstantis sukilimas
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.)
11.30 2018 Europos čempionatas. Irklavimas (finalai).
Plaukimas (atranka).
15.20 Legendos.
16.05 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - Pasaulis“.
17.25 Kultūros teismas. (kart.)
18.15 Nes man tai rūpi.
19.00 2018 Europos čempionatas. Plaukimas. Pusfinaliai ir
finalai.
21.35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22.30 Hanzos kelias. muzikinė
kelionė po bendrą praeitį.
23.35 Anapus čia ir dabar.
(kart.)
0.20 Mano sėkmės paslaptis
N-7 (subtitruota, kart.).
06:45 “Televitrina”
07:00 “Beibleidų spurtas” N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
09:00 “Reindžeris Robas”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Šunyčiai patruliai”

11:00 “Dažytas lapinas” (kart.)
11:10 “Svetimas balsas” (kart.)
11:25 “Trys maišai gudrybių”
(kart.)
11:35 “Činkas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
12:00 “Linksmieji traukinukai”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Kulinarinis reidas”
16:00 “Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Paslapčių vasara” N-7
20:00 “Kregždžių skardis”
20:25 “Liūtas ir kiškis”
20:35 “Maša ir stebuklinga
uogienė”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Vasara Lansarotėje” N-7
22:55 “Žmogžudystės
Diunkerke” N-14 (kart.)
00:50 “Paslapčių vasara” N-7
(kart.)
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Ledo kelias“ (kart.) N-7
7.30 „Įelektrintas ledas“ (kart.)
N-7
8.30 „Iš peties“ (kart.) N-7
9.30 „Vienam gale kablys“
10.00 „Žvejo nuotykiai“ (kart.)
N-7
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“.
21.58 „Orai“
22.00 „Pakartok!“ N-7
23.55 „Universalus karys“ N-14
(kart.)
1.55 „Jokių kliūčių!“ (kart.) N-7
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
7.55 „Pasaulio turgūs.
Berlynas“. N-7
8.30 Kaimo akademija. N-7
9.00 Šiandien kimba. N-7
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Kongas, Kivu provincija“.
N-7
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Gabonas“. N-7
11.10 Grilio skanėstai N-7
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
13.50 „Viskas dėl tavęs“ 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 „Jekaterina Didžioji“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ N-7
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ N-7
0.40 „Tarp meilės ir neapykantos“ N-7

2018 08 06
16:30 “Būk su manim”
17:30 “Mano meilės šviesa”
18:30 “Kandisė Renuar” N-7
19:45 “Mirtis rojuje” N-7
21:00 Broliai Blumai N14
23:15 “Gyvenimo šukės” N-7
01:20 “Be kaltės” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.)
07:30 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.)
07:55 Stop juosta. (su vertimu į
gestų k.).
08:20 Atspindžiai. (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
11:30 2018 Europos čempionatas. Plaukimas.
13:00 Kova už išlikimą Pamirštos
naminių gyvūnų veislės
13:30 Didingas gamtos grožis:
nacionaliniai parkai
14:00 Šv. Jurgio meno sezonas
2018. (kart.)
15:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
16:00 Kaip atsiranda daiktai 9
16:25 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
17:00 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
21:05 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje
22:00 Mėnesienos juvelyrai N-7
23:30 Kelias į namus.
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Kregždžių skardis” (kart.)
06:55 “Liūtas ir kiškis” (kart.)

07:05 “Maša ir stebuklinga
uogienė” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:30 “Tavo augintinis” (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Vasara Lansarotėje” N-7
(kart.)
12:55 “Mano mažasis ponis”
(kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Meilės simfonija” N-7
20:00 “Strėlė skrenda į pasaką”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Kriauklelių kolekcija” N-7
22:55 “Meilės simfonija” N-7
00:55 “Naujokė” N-7
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
06.20 TV programa.
06.40 TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Neišsižadėk“
11.25 „Ragana“ N-7
12.30 „Iššūkis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras “ N-7
18.00 Reporteris.
18.55 Orai.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7
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antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 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 „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 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 „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 (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7

07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 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 Romeo turi mirti N14
00:45 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?” (kart.) N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų”
(kart.) N-7
08:55 “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
18:25 “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 “Mūsų gyvenimas” N-7
00:15 “CSI elektroninių nusikaltimų skyrius” N-14
06:00 “Auklė”
07:30 “Asmens sargybinis” (k)
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “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 Panikos kambarys N14
23:15 Meksikietis (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:45 “Būrėja”
08:15 “Būrėja” (k)
08:45 “Akloji” (k)
09:15 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem”
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. Ernis” N-7
16:00 “Tinginių miestelis”

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 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 „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 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras
7 N-7
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 HD (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“(kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”

07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 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 Išrinktųjų medžioklė N-7
00:40 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?”(kart.) N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų”
(kart.) N-7
08:55 “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 “Tai bent giminaičiai” N-7
21:00 “Kam ta meilė?” N-7
21:30 “TV3 vakaro žinios” N-7

22:17 “TV3 sportas”
22:22 “TV3 orai”
22:25 “Vikinglotto”
22:30 “Kazino apiplėšimas” N-14
00:20 “CSI elektroninių nusikaltimų skyrius” N-14
06:00 “Auklė”
07:30 “Asmens sargybinis” (k)
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “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 Speigo banga N-7
22:50 Panikos kambarys (k) N14
01:00 “Persekiotojas” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:45 “Būrėja”
08:45 “Akloji” (k)
09:15 “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. Ernis” N-7
16:00 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim”
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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. Mirtis dėl įtikėjimo N-7
22:55 “Gyvenimo šukės” N-7
00:50 “Be kaltės” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Liutauro Janušaičio dvigubo albumo „Two Different Sides“
pristatymo koncertas. (kart.).
07:55 Mano tėviškė. (kart.).
08:10 Kelias į namus. (kart.).
08:40 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
09:05 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
09:30 Didingas gamtos grožis:
nacionaliniai parkai Ramus sambūvis. Pirėnų nacionalinis parkas,
Prancūzija
10:00 Didingas gamtos grožis:
nacionaliniai parkai. Povandeninių
lobių medžioklė. Kokosų salos
nacionalinis parkas, Kosta Rika
10:30 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
13:15 Nacionalinis turtas. (kart.).
13:40 Nes man tai rūpi. Ved.
Jolanta Kryževičienė. (kart.).
14:25 Spąstai. Prancūzija terorizmo akivaizdoje (kart.).
15:20 Mažasis atradėjas.
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16:05 Kaip atsiranda daiktai 9
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Misija: Vilnija.
18:30 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
23:00 Komisarė Lanc N-14
24:00 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”
06:30 “Strėlė skrenda į pasaką”
(kart.)
07:10 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka”. (kart.)
N-7
09:30 “Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių” (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:00 “Kriauklelių kolekcija” (kart.)
N-7
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Meilės simfonija” N-7
19:30 “Detektyvė Klara” N-7
20:00 “Ali Baba ir 40 plėšikų”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Kriauklelių kolekcija” N-7
22:55 “Meilės simfonija” (kart.)
N-7
00:25 “Detektyvė Klara” (kart.)
N-7
06:10 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pragaro kelias” (kart.)
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:25 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:25 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:25 “Univeras. Naujas bendri-

kas” (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 “Klastingi namai” N-14
23:15 “Pėdsakai” N-7
00:10 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 TV programa.
06.40 Vantos lapas.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
07.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „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.
Maitvanagiai“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.55 Orai.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
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17:30 “Mano meilės šviesa”
18:30 “Kandisė Renuar” N-7
19:45 “Mirtis rojuje” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės
XIX. Devintosios prakeiksmas
N-7
22:55 “Gyvenimo šukės” N-7
00:55 “Be kaltės” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 „Led Zeppelin in Jazz“.
(kart.)
07:10 Mažasis atradėjas. (kart.)
07:20 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
08:10 Pradėk nuo savęs. (kart.)
08:40 Nacionalinis turtas. (kart.).
09:05 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
09:30 Didingas gamtos grožis:
nacionaliniai parkai. Alpių grožis.
Aukštojo Tauerno nacionalinis
parkas, Austrija
10:00 Didingas gamtos grožis:
nacionaliniai parkai. Nevaržomas
ekoturizmas. Krugerio nacionalinis parkas ir jo apylinkės, Pietų
Afrika
10:30 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
13:35 Linija, spalva, forma. (kart.)
14:00 Stop juosta. (su vertimu į
gestų k.). (kart.).
14:25 Stilius. (su vertimu į gestų
kalbą). (kart.).
15:20 Mažasis atradėjas.
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 (
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:30 2018 Europos čempiona-

tas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
23:00 Elegija N-14
06:15 “Televitrina”
06:30 “Ali Baba ir 40 plėšikų”
(kart.)
07:10 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių” (kart.)
10:00 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.) N-7
11:00 “Kriauklelių kolekcija” (kart.)
N-7
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:50 “Maištingas angelas” N-7
16:50 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
20:00 “Kūlverstukas”
20:25 “Kiaulė taupyklė”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Mūsų miesto didvyris” N-7
22:40 “Paslaptingas gyvenimas”
(kart.) N-7
00:40 “Naujokė” N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania”(kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:25 “Kobra 11” N-7
12:25 “Vedęs ir turi vaikų” (kart.)
N-7
13:25 “Univeras. Naujas bendri-

kas” (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 “Šalta dienos šviesa” N-14
23:20 “Pėdsakai” N-7
00:20 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 TV programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
08.10 „Delta“ . N-7
09.15 „Moterų daktaras“ 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.
Maitvanagiai“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7
18.00 Reporteris.
18.55 Orai.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
21.00 „Krikšto tėvas“ N-7
22.00 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 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 „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 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18:15 Auksinis protas
19:30 „Lietuvos kolumbai“
20:25 „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 (kart.).
00:30 „Kas ir kodėl?“ (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7

07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 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 Šarvuotis N14
00:15 “Kultas” N14
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?” (kart.) N-7
08:25 “Paskutinis iš Magikianų”
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Tai bent giminaičiai” (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” N-7
19:22 “TV3 sportas”
19:27 “TV3 orai”
19:30 “Paskutinis iš Magikianų”
N-7
20:00 “Tai bent giminaičiai” N-7
21:00 “Kam ta meilė?” N-7

21:30 “TV3 vakaro žinios”
22:22 “TV3 sportas”
22:27 “TV3 orai”
22:30 “Nešdintis visu greičiu”
N-14
00:20 “CSI elektroninių nusikaltimų skyrius” N-14
06:00 “Auklė”
07:30 “Asmens sargybinis” (k)
N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7
09:30 “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” (k) 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 Nežinomasis N14
22:50 Speigo banga (k) N-7
00:40 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:45 “Būrėja”
08:45 “Akloji” (k)
09:15 “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. Ernis” N-7
16:00 “Tinginių miestelis”
16:30 “Būk su manim”

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:05 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 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 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 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Duokim garo!
23:00 Vinetu. Naujas pasaulis
N-7
06:10 Dienos programa.
06:15 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Neramūs ir triukšmingi”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 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 Nuo... Iki....
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7
21:00 Šeimos susitikimas N14
23:00 Juodasis horizontas N14
00:50 Šarvuotis (k) N14.
06:10 “Televitrina”. Lietuva.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Kam ta meilė?” (kart.)
N-7
08:25 “Paskutinis iš
Magikianų” (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
11:55 “Tai bent giminaičiai”
(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 “Žuviukas Nemo” N-7
21:20 “Nepageidaujami genai”
N-7
23:30 “Nemirtingieji” N-14
06:00 “Auklė”
07:30 “Asmens sargybinis”
(k) N-7
08:30 “Farų karai” (k) N-7

09:30 “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
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
19:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
20:00 Info diena.
21:00 Laikrodinis mechanizmas N14
22:50 Nežinomasis (k) N14
00:35 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Griežčiausi tėvai”
07:50 “Būrėja”
09:00 Sveikinimai (k)
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. Ernis” 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.
Pareiga atskleisti tiesą N14
23:10 Pagauk, jei gali N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos

17:30 “Mano meilės šviesa”
18:30 “Kandisė Renuar” N-7
19:45 “Mirtis rojuje” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Kruvinas persekiojimas
N14
22:55 “Gyvenimo šukės” N-7
00:50 “Be kaltės” N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 „Chopin Jazz Inn“ su
Evelina Sašenko. (kart.).
07:15 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
07:30 Mažasis atradėjas. (kart.)
07:45 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 (kart.)
08:10 Linija, spalva, forma. (kart.)
08:35 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.)
09:05 Kaip atsiranda daiktai 9
(kart.)
09:30 Kelionė per pasaulį
10:30 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
13:05 Euromaxx. (kart.)
13:35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. (kart.)
14:25 Klauskite daktaro. (kart.)
15:20 Mažasis atradėjas.
15:30 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
16:05 Kaip atsiranda daiktai 9
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:30 Mano tėviškė.
18:45 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. Plaukimas.
23:00 Vienos dienos kronika.
06:05 “Televitrina”

06:20 “Kūlverstukas” (kart.)
06:45 “Kiaulė taupyklė” (kart.)
07:00 “Na, palauk!” (kart.)
07:10 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
(kart.)
07:20 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:20 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:35 “Džeimio Oliverio patiekalai
per 15 minučių” (kart.)
10:10 “Zoja Hart iš Pietų” (kart.)
N-7
11:10 “Mūsų miesto didvyris” N-7
(kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai” (kart.)
13:25 “Reindžeris Robas” (kart.)
13:55 “Pasikeisk!” N-7
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
20:00 “Stipruolis Janekas”
20:25 “Ožiukas, kuris mokėjo
skaičiuoti iki dešimties”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Meilės prieglobstis” N-7
22:40 “Paslaptingas gyvenimas”
N-7
00:40 “Naujokė” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys” (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:25 “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 “Sveiki atvykę į džiungles”
N-14
23:20 “Pėdsakai” N-7
00:20 “Daktaras Hausas” N-14
06.20 TV programa.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas.
07.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „Moterų daktaras“ N-7
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 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.
Maitvanagiai“ 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.
21.00 „Juodosios katės“ N-7
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika “Verslo genas”.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
00.05 „Delta“ N-7
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himnas.
06:05 Visagino Country (kart.)
07:15 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 (kart.)
07:45 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 (kart.)
08:10 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
08:40 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.)
09:05 Kaip atsiranda daiktai
9 (kart.)
09:30 Kelionė per pasaulį
10:30 Nacionalinis turtas.
11:00 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika.
13:20 LRT OPUS ORE. (kart.).
14:20 Medinės istorijos. (kart.)
15:15 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
15:25 Detektyvė Miretė
15:40 Stebuklingoji Boružėlė
16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 (
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūra ir žiniasklaida.
20:10 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika.
23:00 Abi vandenyno pusės.
Lietuvių išeivių kamerinė
muzika.
00:30 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Stipruolis Janekas”
(kart.)
06:55 “Ožiukas, kuris mokėjo
skaičiuoti iki dešimties” (kart.)
07:10 “Na, palauk!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:35 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7

09:35 “Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių” (kart.)
10:05 “Zoja Hart iš Pietų”
(kart.) N-7
11:05 “Meilės prieglobstis” N-7
(kart.)
12:55 “Šunyčiai patruliai”
(kart.)
13:25 “Reindžeris Robas”
(kart.)
13:55 “Pasikeisk!”
14:55 “Zoja Hart iš Pietų” N-7
15:55 “Maištingas angelas”
N-7
16:55 “Mažoji nuotaka” N-7
18:00 “Paslaptingas gyvenimas” N-7
20:00 “Skrybėliuotė”
20:25 “Mikė Pūkuotukas”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”
21:00 “Jei pasilikčiau” N-14
23:10 “Paslaptingas gyvenimas” (kart.) N-7
01:10 “Naujokė” N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.)
N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Kaulai” (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” (kart.) 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
20:00 “Farai” N-7
21:00 “Žinios” N-7
21:53 “Sportas”
21:58 “Orai”
22:00 “Olimpo apgultis” N-14
00:30 “Šalta dienos šviesa”
N-14 (kart.)
06.20 TV programa.
06.40 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte.
08.10 „Delta“ N-7
09.15 „Moterų daktaras“ N-7
10.20 „Jekaterina Didžioji“
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. Mirtis
tiesioginiame eteryje“ 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”
.18.55 Orai.
19.00 „Bitininkas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Juodosios katės“ N-7
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su “Reporteriu”.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
06:35 Klausimėlis.lt.
06:55 Moliūgėlio gyvenimas
08:05 Beatos virtuvė.
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Gyvūnų išgyvenimo
strategija (subtitruota).
12:40 Tian Šanis. Lokių ir
arklių kraštas (subtitruota).
13:35 Džesika Flečer 4 N-7
15:20 Gamtos inspektoriai.
15:43 „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 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Palanga 2018“.
23:45 Reičel išteka (subtitruota).
06:25 Dienos programa.
06:30 “Žvėrelių būrys”
06:55 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”
07:20 “”Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai”
07:45 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:10 “Pabaisiukas
Bansenas”

08:35 “Tomo ir Džerio šou”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 “Drakonų kova.
Super” N-7
10:00 Olis ir piratų lobis
11:35 Trys nindzės sugrįžta
13:30 “Pričiupom!”
14:00 “Markas Polas” N-7
17:30 “Geriau vėliau, negu
niekada” N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Megamaindas
21:20 Kvailių auksas N-7
23:35 Sex turas N14
06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Aladinas” N-7
07:00 “Ančiukų istorijos”
N-7
07:30 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai”
08:00 “Aladinas”
08:30 “Kobra 11” N-7
09:30 “Maisto kelias”
10:00 “Bibliotekininkai” N-7
11:00 “Daktaras Dolitlis” N-7
12:45 “Šnipų vaikučiai.
Laiko sergėtojas” N-7
14:20 “Išdykėlis Danstonas”
N-7
16:10 “Simpsonai” 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 “Eragonas” N-7
21:40 “Lūšnynų milijonierius”
00:05 “Aukšta klasė” S
06:15 “Auklė” (k)

08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
09:30 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
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:00 “Reali mistika” N-7
17:05 “Nusikaltimų tyrėjai”
N-7
18:15 “Kas žudikas?” N-7
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 Karo menas. Atpildas
N14
23:20 Plius vienas S
01:10 Dainuok mano dainą
(k).
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:50 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
08:50 “Sodininkų pasaulis”
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
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 „Tiltas” N14.
23:25 “Begėdis” S
01:40 Pagauk, jei gali (k)
N14
KULTŪRA

06:00 Lietuvos Respublikos
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himnas.
06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė. (subtitruota,
kart.).
08:10 Misija: Vilnija. (kart.)
08:35 Pažvelk į profesiją
kitaip.
09:00 Mokslo sriuba.
09:25 Maistas ir aistros.
10:00 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika. 20
km moterų ėjimas.
11:45 Daug triukšmo dėl
nieko
14:35 Nacionalinis turtas.
(kart.).
15:05 Stilius. (su vertimu į
gestų kalbą).
16:00 Euromaxx.
16:30 Peizažas.
17:30 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai.
18:20 Brižit Bardo. Klaida
19:15 Graikija: draskoma iš
vidaus
20:10 Stambiu planu.
21:00 2018 Europos čempionatas. Lengvoji atletika.
23:00 LRT OPUS ORE
24:00 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”
06:30 “Kultūra+”
07:00 “Beibleidų spurtas”
N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
09:00 “Reindžeris Robas”
09:30 “Mano mažasis ponis”
10:00 “Šunyčiai patruliai”
11:00 “Skrybėliuotė” (kart.)
11:25 “Mikė Pūkuotukas”
(kart.)
11:40 “Na, palauk! (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko
nuotykiai”. (kart.)

12:00 “Linksmieji traukinukai”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”
15:30 “Kulinarinis reidas”
16:00 “Džeimis gamina namuose”
17:00 “Detektyvė Klara” N-7
18:05 “Romantiški pašnekesiai” N-7
20:00 “Miško glūdumoje”
20:25 “Mikė Pūkuotukas
eina į svečius”
20:40 “Na, palauk!”
20:50 “Boleko ir Lioleko
nuotykiai”
21:00 “Žmogžudystės
Savojoje” N-14
22:55 “Jei pasilikčiau” N-14
(kart.)
01:00 “Romantiški pašnekesiai” N-7 (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Įelektrintas ledas”
(kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”
09:30 “Žūklė laukinėje gamtoje” N-7
10:00 “Nuo amato iki verslo”
10:30 “Planetos talentai”
11:00 “Pragaro kelias”
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Kova dėl valdžios”
N-7
14:00 “Įelektrintas ledas”
N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7

17:00
18:00
19:00
N-7
21:00
21:53
21:58
22:00
N-14

“Sandėlių karai” N-7
“Skorpionas” N-7
“Amerikos dievaitis”
“Žinios”
“Sportas”
“Orai”
“Policininko istorija”

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7
07.55 „Pasaulio turgūs.
Akas“. N-7
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.30 Gyvenimo būdas.
11.00 „Iššūkis“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi .
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Neišsižadėk“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai .
20.25 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7
23.00 „Iššūkis“ N-7
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS KVIEČIA
DALYVAUTI GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ
PIRKIME
BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ
GLOBOS NAMAMS STEIGTI
Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis
kviečia Anykščių rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti butų/gyvenamųjų namų pirkimo atrankoje bendruomeniniams vaikų globos namams steigti.
Savivaldybė vykdo nuoseklią vaikų globos sistemos
pertvarką, kurios tikslas – laipsniškai atsisakyti institucinės vaikų globos, pereinant prie globos šeimoje, šeimynoje, bendruomeninių vaikų globos namų modelio.
Bendruomeniniai vaikų globos namai – pagal šeimai
artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose (pvz., namas, butas)
bendruomenėje, skirti likusiems be tėvų globos vaikams.

Daugiau informacijos galite rasti
internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt
Konsultacijas dėl pirkimų teikia viešųjų
pirkimų ir turto skyriaus vyr. specialistė
Nataša Kiliuvienė
el.paštas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt
tel. (8 381) 42372

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr.765
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Į Videniškius: su taika, pasisemti
vienuolyno ramybės muziejuje

Videniškių vienuolyno muziejus.
(Atkelta iš 5 p.)
Videniškių vikaru ir filosofijos
lektoriumi buvo tais pačiais metais išleistos populiarios religinės
knygos „Broma atwerta ing wiecznasti...”, kitų maldų bei meditacijų
knygų lietuvių ir lenkų kalbomis
autorius Mykolas Olševskis (apie
1712-1779), vėliau dar buvęs čia
pamokslininku (1755-1761 m. jis
buvo Lietuvos ir Lenkijos atgailos
kanauninkų generaliniu vizitatoriumi. Manoma, jog M. Olševskis gali
būti palaidotas Videniškiuose).
Minima, kad XVII-XVIII a.
prie vienuolyno veikė parapijos
mokykla. Jos įkūrimo data gali
būti laikoma 1600 m. vyskupo
Merkelio Giedraičio (vienuolyno
fundatoriaus brolio) mokyklai užrašyta fundacija. Brolių Giedraičių
rūpesčiu bažnyčioje buvo išlaikyta
profesionali giedotojų kapela. Prie
vienuolyno veikė ir špitolė.

Vienuolyno muziejuje
Šie metai žymi 400 metų sukaktį, kai buvo įkurtas Reguliariųjų atgailos kanauninkų Baltųjų augustinų vienuolynas ir labai simboliška,
kad išlikusiame jų vienuolijos mūriniame pastate, su Leader projekto
lėšomis, 2015 metų gegužę įsikūrė
ir Videniškių vienuolyno muziejus: keliuose infulato rezidencijos
kambariuose, puoštuose sienine tapyba, kuri primena senąją patalpų
paskirtį - ovaliuose medalionuose
įamžinti vienuolyno vyresniųjų
portretai. Pro jų langus gali žvelgti
į bažnyčią.
Ji stovi ties trikampe, dar XVI
a. susiformavusia miestelio aikšte;
infulato namai ir mediniai bei mūriniai ūkiniai pastatai išdėstyti rytiniame šventoriaus kampe, prie jų
buvo vienuolyno sodas, kur kadai

Dvi vienuolyno muziejaus krosnys.
se vienuolyno ansamblis per tvenkinių sistemą jungėsi su Giedraičių
dvaru Žižnava.
Bažnyčios, kaip ir vienuolyno
architektūros formos – kuklios
ir santūrios, pastato išorėje vengta dekoro elementų. Bažnyčioje
yra 5 barokiniai altoriai, XVII a.
paveikslų. Palaimintojo Mykolo
Giedraičio atvaizdas kabo šoninės
koplyčios altoriuje, o prie šio atvaizdo patirtas malones, sako, liudija auksiniai ir sidabriniai votai....
Presbiterijoje išlikę dvi reljefinės
epitafijos, įrengtos 1639 m., įamžinant pirmojo vienuolyno viršininko
I. Žepnickio ir vienuolyno fundatoriaus M. M. Giedraičio atmini-

Senieji žmonės buvo mažo ūgio, tad ir Vienuolyno rūsys žemomis lubomis ir dar žemesnėmis durimis.

mą. Muziejus yra neatsiejama vienuolyno, bažnyčios ir kunigaikščių
Giedraičių giminės vyksmo tąsa
su anuometiniais ir šiandieniniais
Videniškiais. Todėl ir muziejuje
antras aukštas yra paskirtas Palaimintajam Mykolui Giedraičiui, jo
atminimo skatinimui, kadangi pasaulio tuštybės jo nedomino ir jis
įstojo į Regulinių atgailos kanauninkų ordiną. Gyveno jis vienuolyne prie Šv. Morkaus bažnyčios
Krokuvoje, buvo labai pamaldus.
Prieš mirtį jis pasisakęs broliams,
jog melsdamasis girdėjęs šiuos
Kristaus žodžius: „Ištverk kantriai
iki mirties ir gausi garbės vainiką.“
Regis, taip ir nutiko. Mirė jis 1485

Sakralinio meno vertybės.

metais gegužės 4 d. Krokuvoje, o
nuo 1544 metų laikomas palaimintuoju, jo biografija šiandien įtraukta į Šventųjų gyvenimo aprašymus.
Videniškių bažnyčioje vyksta Šv.
Mišios kiekvieno mėnesio 4 d.
Palaimintojo Mykolo garbei. Taip
pat su jo asmenybe ir gyvenimu,
pašvęstu Maldai, susijusios ir šiandienos muziejus edukacijos.
Kaip teigia Videniškių vienuolyno muziejaus vedėja Virginija Bareikienė, populiariausia edukacija
būna prieš Kalėdas, kai siūloma
pasigaminti kalėdaičių (plotkelių)
patiems. Taip pat krikšto žvakių
liejimas ir įvairių formų, pavyzdžiui, su besimeldžiančio vienuolio
figūrėle, Giedraičių giminės herbu,
Reguliariųjų atgailos kanauninkų
Baltųjų augustinų simboliais ir
kitokiomis formomis, kurias kūrė
dailininkė Aistė Gabrielė Černiūtė.
Taip pat mozaikų kūrimas, vienos
seniausių dailės formų, atrastos
dar bronzos amžiuje, pritaikymas
šiandienai. Būta užsiėmimų ir iš
vienuolių valgiaraščio: pagal XVII
amžiaus receptą kepto migdolinio
torto ragavimas ir žolelių arbata.
Mažiausia grupė, pasak vedėjos,
yra 10 žmonių, o dalyvių amžius
priklauso nuo užsiėmimo sudėtingumo, bet jauniausi, kurie yra
dalyvavę, buvo 8-erių metų. Visiems užsiėmimams, kaip ir ekskursijoms, reikalingas išankstinis
užsakymas.
Videniškius neatsitiktinai pavadinau literatūros ir meno centru.
Galime tik įsivaizduoti, kokio dydžio ir turinio čia buvo sukaupta
vienuolyno biblioteka. Juk Vilniaus
universiteto biblioteka saugo Videniškių atgailos kanauninkų vienuolynui priklausiusį leidinį – Aristotelio „Politiką“, išleistą Bazelyje,
1549 metais. Mykolas Olševskis,
būdamas vikaru ir filosofijos rektoriumi Videniškiuose, parašė tų laikų – 1753 m. religinės moralistikos
knygą – bestselerį „Broma atwerta
ing wieczasti...“, o Videniškiuose
gimęs ir augęs Alvydas Šlepikas,
šiandien yra vienas žinomiausių
lietuvių literatūros autorių, kurio
knyga „Mano vardas – Marytė“
yra pelniusi daugiausia apdovanojimų... Maža to, Videniškiuose
jau kurį laiką vyksta dailininkų
kūrybos plenerai, o jų darbai eksponuojami vienuolyno muziejuje,
nes temos atitinka kunigaikščių
Giedraičių pasėtą mintį – šio krašto populiarinimą ateities kartoms.
Nors Videniškiai, kaip ir dauguma Lietuvos miestelių, mažėja
ir traukiasi žmonių skaičiumi ir jų
amžiumi, nors užsidaro socialiai
reikalingos įstaigos, ir žiemą, anot
muziejaus vedėjos Virginijos, tampa liūdna, bet vasara neleidžia nei
nuobodžiauti, nei liūdėti. Jei norite
tuo įsitikinti patys, būtinai užsukite „Dievo taikos“ keliu, juolab, kad
čia galima pasižvalgyti ir A. Šlepiko „Lietaus dievo“, ištakų...
Ekspozicijos lankymo laikas:

Freskų salė – ovaluose, lyg medalionuose, vienuolyno vyresniųjų ir fundatorių portretai, o po jais parašyta ne tik vardas ir pavardė, bet
ir geriausios būdo savybės.

antradieniais - šeštadieniais
9.00-17.00 val.
Tel. +370 695 60065
(tartis iš anksto)
Paskutinis mėnesio antradienis
- sanitarinė diena
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Kalitos kalno pastatas ėmė plyšinėti

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Ant Kalitos kalno prieš ketverius metus pastatytas naujasis Kalitos turizmo centro pastatas ėmė
skilinėti. Į vieną lankomiausių Anykščių krašto pramoginių objektų atvykstančius svečius pastatas
pasitinka paramstytas kolonomis, dalis pastato sienos sutrūkinėjusi. Saugumo sumetimais dalis Kalitos turizmo centro apjuosta apsauginiais tinklais. Pastato defektai ypač išryškėjo šių metų pavasarį, tačiau buvęs pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovas Liudvikas Avietė „Anykštai“ sakė, kad
Kalitos turizmo centro pastato defektai buvo pastebėti tuoj pat po jo pastatymo.

Dėl saugumo pastatas paremtas metaliniais strypais,
čia vaikščioti draudžiama.

Kalitos turizmo centro pastato dalį dabar juosia apsauginės tvoros, o pats pastatas paremtas kolonomis.
Defektai išryškėjo pavasarį
„Nuo pat pat pradžių tas pastato kampas, kuriame dabar matyti
atsivėrę plyšiai, nebuvo stiprus.
Klijavome ant jo izoliaciją ir žiūrėjome, ar ją plėšys, ar ne“, - kaip
ką tik priduoto pastato abejotiną
būklę testavo, pasakojo laikinai
pramogų ir sporto centrui „Kalita“ vadovaujantis Romas Savickas.
Paklaustas, ar lankytojams dėl
tokios pastato būklės nekyla pavojus, R.Savickas sakė: „Toks ir
pavojus. Pastatas paremtas.“
Kalitos turizmo centro pastatą statė UAB „Dailista“. Apie
šią bendrovę tik gerai atsiliepęs
R.Savickas, pastato statybas matęs nuo pat polių kasimo stadijos,
sakė, kad vis dėlto didžiąją dalį
darbų atliko du subrangovai, kurių darbo kokybė jam kėlė abejonių.

Įsisenėjusios problemos
Buvęs
„Kalitos“
vadovas
L.Avietė „Anykštai“ sakė, kad
problemos buvo iškilusios jau
tada, kai vyko Kalitos turizmo
centro statybos.
„Šiek tiek tos problemos buvo
taisomos. Perdanga buvo netinkamai padaryta, sienos buvo nežmoniškai izoliuotos. Susikvietėme
komisiją mano iniciatyva. Buvo
pakeista danga. Stogų dangos specialistai stebėjosi: „Popierius ten
buvo padėtas, kaip ten kažkas gali
laikytis“. Ryte, kada palydavo, tai
būdavo tik su botais galima eiti į
pastato vidų. Tai buvo sutvarkyta.
Sienos iš karto buvo suskilusios.
Keista ta pastato konstrukcija.
Virš garažų esančiam balkonui,
anot specialistų, parinktas netinkamas betonas. Firma tuos plyšius
užlipdė, bet tai laikinas dalykas“,
- kalbėjo L.Avietė.

Statybos kainavo daugiau
nei mlijoną litų
Valstybinei statybos komisijai Kalitos turizmo centro
cokolinis
aukštas buvo priduotas 2014 metų vasarį.. Šis
pastatas – Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos
tarptautinio projekto („Turizmo
vystymo tarp Latgalos-UtenosVitebsko regionų skatinimas/
BELLA DVINA-2“ pagal Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo
per sieną programą) dalis.
Kalitos turizmo centro pastato
cokolinio aukšto bendras plotas
320,78 kv. m. Čia įsikūrė turizmo centro lankytojų salė,
kalno aptarnavimo inventoriaus
sandėliavimo patalpa, techninės
patalpos ir sanitariniai mazgai. Patogių šildomų patalpų

Laikinasis sporto ir pramogų centro „Kalita“ vadovas
Romas Savickas teigia, kad
ant pastato atsivėrę defektai
Kalitos kalno lankytojams
pavojaus nekelia.
itin trūko atvykstantiems slidininkams.
Pastato statybos darbų vertė
1 013 771 Lt; projekto lėšos –
710 829, 66 Lt: ES parama – 90
proc., arba 639 746, 69 Lt, SB
lėšos – 10 proc., arba 71 082,97
Lt, savivaldybės biudžeto lėšos
– 302 941 40 Lt.
Kalitos turizmo centro projektavimo darbus atliko UAB “Priedanga”.
Broką taisys iki žiemos
Garantinis laikotarpis Kalitos
turizmo pastatui dar nepasibaigęs.
Išorinėms kontrukcijoms jis yra
5 metai, o paslėptoms – 10 metų.
Todėl, anot laikinojo pramogų
ir sporto centro ,,Kalita” direktoriaus R.Savicko, defektų
šalinimas kainuos tik rangovams. R.Savickas vylėsi, kad
iki žiemos su pastatu iškilusios
problemos bus išspręstos.

Kalitos turizmo centro pastato sienos ėmė skilinėti tuoj pat
po pastato pridavimo Valstybinei statybos komisijai.

Miesto parke atidaryta nauja erdvė
vaikams ir jaunimui
savivaldybės meras Kęstutis Tubis džiaugiasi atidarytomis aikštelėmis „Manau, tai yra didelis
žingsnis į priekį, rodantis dėmesį
jaunoms šeimoms, vaikams, jaunimui. Tokios erdvės reikalingos
visiems.“
Šalia žaidimų aikštelės pastatyta ir jaunimui skirta zona – riedlenčių rampa. Naujoji rampa,
skirta važinėti BMX dviračiais,
riedučiais ir riedlentėmis. Ši
rampa skirta ne tik mokantiems
važiuoti, bet ir pradedantiesiems.
Viliamasi, kad šis parkas taps aktyvaus laisvalaikio zona Anykščių mieste.
Vaikų ir tėvelių džiaugsmui,
miesto parke jau galima užsiimti veikla žaidimų aikštelėje.

Ne paslaptis, kad žaidimų aikštelės vaikams tampa draugų susiradimo bei aplinkos pažinimo

vieta. Anykščiuose trūko vaikų
žaidimų aikštelių, vaikai dažnai
žaisdavo nesaugiose vietose, tad

naujoji žaidimų aikštelė jau nuo
pirmųjų dienų sulaukia ypatingo
susidomėjimo. Anykščių rajono

Anykščių r. savivaldybės
informacija
Užsak. Nr.765
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„Juoduosiuose sąrašuose“
minima ir Anykščių ligoninė
(Atkelta iš 3 psl.)
Pagal kai kuriuos kriterijus į sąrašą pateko ir Anykščių ligoninė.
Anykščių ligoninė minima tarp
ligoninių, kuriose dirba vyriausi
gydytojai. Anykščių ligoninėje gydytojų, vyresnių nei 60 metų, buvo
46 procentai (Lietuvos vidurkis 23 procentai). Tai vienas aukščiausių rodiklių šalyje, tačiau jį turbūt
galima pavadinti natūraliu rajone,
kuriame gyvena vieni vyriausių
žmonių šalyje.
Kita vertus, nelabai suprantama,
kodėl rinktasis ligoninių vertinimo
pagal gydytojų amžiaus vidurkį
kriterijus, nes Lietuvoje diskriminacija pagal amžių yra draudžiama
ir už tai numatyta net baudžiamo-

ji atsakomybė su laisvės atėmimo
bausmėmis.
Anykščių ligoninė pateko tarp
ligoninių, kurios pernai dirbo
nuostolingai. Bendrai Anykščių
ligoninė patyrė 48 tūkstančių eurų
nuostolį.
Didžiulius nuostolius patyrė ir
kai kurios kitos Utenos apskrities
ligoninės: Zarasų ligoninė metus
baigė su 75 tūkstančių, Ignalinos
su 52 tūkstančių eurų nuostoliais,
o Molėtų, kuri labai išgarsėjo po
to, kai pernai susižeidusiam Seimo
nariui Jurgiui Razmai negalėjo padėti ir prireikė net vienos iš konservatorių lyderės Irenos Degutienės
įsikišimo, kad susižeidusį kolegą
pristatytų į sostinės kliniką, metus
baigė su 809 eurų pelnu.

Pagal Delfi pateiktą lentelę,
Anykščių ligoninei priekaištų nebuvo dėl paslaugų teikimo visą
parą 2016 metais užtikrinimo. Sąraše, kuriame vardijamos šių paslaugų neužtikrinusios ligoninės,
Anykščių nėra, nors minimos Utenos ir Visagino ligoninės.
Anykščių ligoninė taip pat neminima ir sąraše, kuriame vardijamas
sveikatos priežiūros specialistų
licencijų arba kvalifikacijos neatitiktys. Tame sąraše pateikiamos
ligoninės, kuriose, Valstybinės
ligonių kasos analizės duomenimis, medikai dirbo neturėdami
tinkamos kvalifikacijos arba visai
be galiojančių kvalifikacinių licencijų. Ką reiškia šis kriterijus,
Delfi apibūdino pavyzdžiu: „Biržų

ir Jurbarko ligoninėse chirurgijos
paslaugas teikė kitos kvalifikacijos
medikai“.
Delfi ligoninių tinklo optimizavimo klausimu kalbino Seimo
narį Antaną Matulą. Politikas
buvo itin aštrus vertindamas gydymo įstaigų tinklo optimizavimą.
A.Matulas Delfyje sakė: „Galite
taip ir rašyti, sveikatos įstaigų tinklo optimizavimas dabar vykdomas pragertomis smegenimis. Tie,
kurie vykdo reformas, pasirinko
ne gyventojams paslaugos gerinimo kelią, o tautos genocido kelią.
Ir mes tikrai inicijuosime tyrimus,
net parlamentinius, ir asmenys,
kurie visą šitą košę užvirė, turės
už tai atsakyti“.
Portalas taip pat rašo, kad opozicijos narys A.Matulas piktinosi,
jog, pasak jo, daroma viskas, kad
rajoninės ligoninės žlugtų finansiškai, o po to jas uždarant bus teigiama, kad tik toks yra vienintelis
pacientų gelbėjimo kelias, nes blogose ligoninėse neva blogai gydo.

-ANYKŠTA

Dėl susidariusio įstaigos neigiamo finansinio veiklos
rezultato atliktas ligoninės vadovo veiklos patikrinimas
Šių metų pavasarį buvo gautas Anykščių rajono medikų kreipimasis į Anykščių rajono savivaldybės merą, Kęstutį Tubį. Kreiptasi dėl VŠĮ Anykščių ligoninėje vidaus skyriuje susidariusių nepalankių sąlygų, neigiamos finansinės veiklos, per didelio darbo
krūvio, ypač žemų atlyginimų, netikslingai vedamos dokumentacijos ir dar eilės kitų nusižengimų. Įvertindamas nurodomą situaciją, K.Tubis gegužės 15 d. sudarė darbo grupę, kuriai pavesta
atlikti ligoninės vadovo veiklos patikrinimą t.y. įvertinti ligoninės
valdymą (administravimą) ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Atliekant patikrinimą, VŠĮ Anykščių ligoninės buvo paprašyta
pateikti darbo grupei informaciją ir rašte nurodytus dokumentus.
Atlikus gautų dokumentų analizę, dėl papildomos informacijos
buvo pakartotinai prašoma papildomų dokumentų ir dokumentų kopijų. Atlikus tyrimą, išvadose nurodoma, kad nebuvo įmanoma patikrinti Ligoninės organizacinės struktūros, patvirtinto
pareigybių sąrašo su realiai dirbančiu personalu, nes du kartus
prašant pateikti įsakymus dėl gydytojų priėmimo į darbą ir darbo sutarčių, tokia informacija pateikta nebuvo. Buvo pateikta tik
bendrojo skyriaus ekonomistės pareigų instrukcija. Kodėl nebuvo pateikta kita prašoma informacija, gydytojas - ligoninės vadovas Dalis Vaiginas nenurodė.
Pacientų registracijos sistema veikia silpnai
Darbo grupė nustatė, kad internetinėje svetainėje www.sergu.lt
užsiregistruoti pas D. Vaiginą
negalima, kadangi jo gydytojų
sąraše iš viso nėra, o paskambinus į Ligoninės registratūrą ir
paprašius užregistruoti konsultacijai pas gydytoją ortopedątraumatologą D. Vaiginą, buvo
atsakyta, kad šis gydytojas pacientų nekonsultuoja. Atkreiptinas
dėmesys, kad 2018 birželio 26
dieną paskambinus į Ligoninės
registratūrą gauta informacija,
kad pas tam tikrus specialistus
užsiregistruoti negalima, nes dar
nėra ateinančio (liepos) mėnesio
grafikų. Sistemoje www.sergu.
lt, minėtomis dienomis buvo
galima užsiregistruoti tik pas 8
Anykščių ligoninėje dirbančius
gydytojus specialistus. Manytina, kad situacija, kai likus ke-

lioms dienoms iki kito mėnesio
vis dar nėra pateikiami gydytojų
specialistų konsultacijų grafikai
ir kai nėra galimybės užsiregistruoti vizitui yra ypatingai blogi
, kas sąlygoja pacientų privertimą rinktis kitas gydymo įstaigas,
o tuo pačiu dar labiau sunkina
įstaigos finansinę padėtį dėl nesuteikiamų paslaugų. Kitose šalies gydymo įstaigose galimybė
registruotis pas gydytojus specialistus sistemoje www.sergu.
lt, pateikiama net keliems mėnesiams į priekį. Šie galimi darbo
organizavimo, įstaigos valdymo
trūkumai, manytina, gali turėti didelės reikšmės kokybiškų
paslaugų teikimui, įstaigos stabilumui, tame tarpe ir finansinei
padėčiai.
Netinkamai pildomi darbo
laiko apskaitos žiniaraščiai
Atsitiktine tvarka darbo gru-

pei patikrinus Ligoninės Ortopedijos-traumatologijos skyriaus
2017 metų gegužės, birželio,
liepos mėnesių gydytojų darbo
grafikus, darbo laiko apskaitos
žiniaraščius ir atsiskaitymo lapelius nustatyta, kad dalis duomenų esančių darbo grafikuose
ir apskaitos žiniaraščiuose, nesutampa. Tad kyla pagrįstų abejonių ar Ligoninėje dirbančių
gydytojų darbas organizuojamas
nepažeidžiant maksimalaus galimo darbo laiko, išlaikant privalomą darbo ir poilsio rėžimą.
Nors gydytojas D. Vaiginas kaip
gydytojas ortopedas-traumatologas dirba Ortopedijos-traumatologijos skyriuje, tačiau jis nėra
įtrauktas į šio skyriaus darbo
grafiką.
Darbo grupei paprašius pateikti papildomą informaciją –
kelionės lapus nuo 2017 metų
iki 2018 metų birželio mėnesio,
jie buvo pateikti be duomenų iš
kurių būtų galima matyti, kas
konkrečiai naudojosi tarnybiniais automobiliais. Manytina,
kad šių duomenų pateikimas
taip pat būtų turėjęs įtakos galimiems įstaigos darbuotojų
darbo organizavimo ir veiklos
pažeidimams nustatyti, tačiau
tokią informaciją VšĮ Anykščių
ligoninės vyr. gydytojas pateikti
atsisakė.
Panevėžio teritorinės ligonių
kasos sutarčių įsipareigojimų
neįvykdymas
Atlikto tyrimo duomenimis akcentuojama, kad VŠĮ Anykščių
rajono savivaldybės ligoninės
sutarties sudarytos su Panevėžio
teritorine ligonių kasa, neįvykdė. Nagrinėjant šią informaciją
už 2016 ir 2017 metus, pastebėta
įsipareigojimų vykdymo mažėjimas: VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė 2016 metais
neįvykdė sutartinių įsipareigojimų už 46 666 Eur (tai sudaro
1,5 proc. visos sutartinės sumos),

2017 metais - už 188 221 Eur
(5,2 proc. visos sutartinės sumos). Didžiausias pokytis yra dėl
nesuteiktų gydytojų specialistų
konsultacijų (paprastų): 2016 m.
už 14 869 Eur (neįvykdyta 3,9
proc. sutartinės sumos), 2017
m. už 46 788 Eur (neįvykdyta
11,7 proc. sutartinės sumos). Kadangi ateinančių metų įstaigos
sutartinė suma pagal planavimo
tvarkos aprašus priklauso nuo įstaigos teikiamų paslaugų struktūros, suteiktų paslaugų kiekio per
praėjusį laikotarpį, stacionarinės
hospitalizacijos rodiklio ir stacionarinių paslaugų balo vertės, galima daryti išvadą, kad 2016 m.
sutarčių vykdymo rezultatai lėmė
2017 m. sutartinių sumų tam tikroms paslaugoms mažėjimą, tačiau ir sumažintų sutartinių sumų
panaudoti nepavyko, kas didele
dalimi lėmė neigiamą finansinį rezultatą. Viešosios įstaigos
Anykščių rajono savivaldybės
ligoninės pateiktoje ataskaitoje
apie 2017 metų veiklos užduočių
vykdymą ir jos papildyme nepateikta jokių objektyvių duomenų,
kodėl šios skirtos lėšos nebuvo
panaudotos. Įstaigos vadovas
nepateikė informacijos, kokių
veiksmų ėmėsi, kokius sprendimus priėmė, kaip siekė išvengti
susidariusios situacijos. Įstaigos
vadovas turi pareigą nuolat stebėti įstaigoje vykstančius procesus, juolab finansinę jos padėtį ir
nedelsiant imtis visų įmanomų
veiksmų, siekiant pagerinti įstaigos padėtį ir išvengti bet kokių
neigiamų padarinių. Grupės ataskaitoje teigiama, kad šiuo atveju
nebuvo pateikta informacija, kokius konkrečius veiksmus atliko
vadovas, kurie leistų teigti, jog jis
negalėjo kontroliuoti, numatyti ir
užkirsti kelio neigiamo įstaigos
finansinio rezultato atsiradimui.
Anykščių rajono
savivaldybės informacija
Užsak. Nr.765

spektras

Rekordai. Didžiausia Estijos
laivininkystės bendrovė „Tallink
Grupp“ savo keleivių rekordus
skaičiuoja šeštą liepą iš eilės.
Keleivių tarp Estijos ir Suomijos
uostų kursuojančiais keltais praėjusį mėnesį sulaukta 633,3 tūkst.,
Estijos ir Švedijos - 118,5 tūkst.,
Latvijos ir Švedijos - 96,9 proc.
iki 155 tūkst., Suomijos ir Švedijos - 375,2 tūkst. žmonių. Lengvųjų automobilių iš viso pergabenta
122,9 tūkst. (0,4 proc. nei pernai
liepą), krovininių - 22,6 tūkst. (7,1
proc. daugiau). „Tallink“ ir „Silja Line“ prekės ženklų savininkė
turi 14 laivų, viešbučių Taline ir
Rygoje, yra sukūrusi per 7 tūkst.
darbo vietų.
Plienas. Plieno kainos Kinijos
biržose pašoko iki aukščiausio
taško nuo 2013 metų, rinkai baiminantis, kad su oro tarša kovoti
siekianti valstybė sugriežtins plieno gamybos kontrolę. Plieno jungiamųjų dalių kaina Šanchajaus
ateities sandorių biržoje penktadienį ūgtelėjo 1,2 proc. iki 4,166
tūkst. juanių (609 JAV dolerių) už
toną. Karšto valcavimo plieno kainos paaugo 0,7 proc. iki 4,2 tūkst.
juanių (611 JAV dolerių) už toną.
Nuo kovo mėnesio plieno kainos
Kinijoje pašoko ketvirčiu. Tai lėmė
plieno gamyklų veiklos griežtinimas, siekiant kovoti su pramonės
keliama oro tarša. Vietos žiniasklaida teigia, kad Kinija šešiuose
didžiausiuose šalies miestuose
artimiausią žiemą oro taršą siekia
sumažinti 50 proc., o 30 proc. –
daugiau nei 20-yje kitų miestų.
Tuo tarpu geležies rūdos kainos
Daliano žaliavų prekybos biržoje
penktadienį pakilo 1,3 procento.
Profesorius. Vieno Kinijos
profesoriaus, žinomo dėl kritiško
požiūrio į vyriausybę, dingimas
penktadienį išlieka mįslingas, praėjus dviem dienoms po to, kai policija pertraukė pokalbį, transliuotą
per JAV radiją „Amerikos balsas“.
Trečiadienio vakarą Sun Wenguangas davė interviu minėtam radijui, kai į jo butą Dzinane įsiveržė
šeši ginkluoti pareigūnai. Galima
išgirsti, kaip prieš pat nutrūkstant
ryšiui su akademiku pensininku
jis šaukė „aš turiu teisę kalbėti“.
„Amerikos balsas“ sako, kad su
Sun Wenguangu nepavyko susisiekti, tačiau šaltiniai, kurių transliuotojas nenurodė, teigė, jog profesorius buvo laikomas kariniame
viešbutyje Dzinane. Buvęs fizikos
profesorius, 84-erių Sun Wenguangas daug kartų buvo sulaikytas
dėl Kinijos komunistinio režimo
kritikos.
Rinkimai. Zimbabvės opozicijos lyderis Nelsonas Chamisa
penktadienį atmetė „nepatvirtintus
padirbtus rezultatus“, kurie rodo
dabartinio šalies vadovo Emmersono Mnangagvos pergalę prezidento rinkimuose. Jo nuomone,
konkurento persvara yra labai nedidelė. Kaip informavo komisija,
E. Mnangagwa surinko 50,8 proc.
balsų, o opozicinio Judėjimo už
demokratinius pokyčius (MDC)
kandidatas N. Chamisa gavo 44,3
proc. balsų. Politikas tai pavadino
„trikdančiu neskaidrumu, tiesos,
moralės ir vertybių stygiumi“.
E. Mnangagwa, buvęs ilgamečio
Zimbabvės vadovo Roberto Mugabe sąjungininkas, savo pergalę pavadino „nauja pradžia“ Zimbabvei.

šimtas istoryjų

2018 m. rugpjūčio 04 d.

Ar vyskupas Paulius Baltakis apsigyvens
Troškūnuose?
Raimondas GUOBIS
Buvęs pasaulio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis,
įkopęs į 94 - ius savo ilgo ir prasmingo gyvenimo metus, iš tolimosios Amerikos sugrįžo į tėvynę Lietuvą. Sugrįžo iš emigracijos,
kurią teko rinktis 1944 m. vengiant sovietų represijų, sugrįžo jau
visiems laikams. Tačiau kur jis apsigyvens: ar pas brolius pranciškonus, ar gimtuosiuose Troškūnuose?..
Vilniaus oro uoste senolį pranciškoną, vyskupą emeritą P. A. Baltakį
OFM balandžio pabaigos pavakarę
pasitiko didelis būrys giminaičių,
bičiulių, brolių pranciškonų. Sunkiai
vaikščiojantiems skirtuose rateliuose
sėdintis šviesaus veido senolis santūriai šypsojosi ir džiaugsmingai sveikinosi su sutinkančiais. Gera žinia visai Lietuvai, o ypač troškūniečiams,
juk tai pirmiausia – jų vyskupas.
Gimęs Latavėnuose, augęs gausioje
ūkininkų šeimoje, mokęsis Kretingos
pranciškonų bei Anykščių gimnazi-

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Išnuomoja sodybą Kuniškių
kaime (prie asfalto, 3 km nuo
Anykščių).
Tel. (8-611) 31078.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Firma “Aukštaitijos sienojai” stato karkasinius namus, renovuoja
senus, keičia stogus, konsultuoja.
Tel.: (8-617) 12226, (8-674) 59511.

jose, iškentęs pabėgėlio dalią, kunigu
įšventintas 1952 m. Belgijoje.
Vėliau išvykęs į Šiaurės Ameriką,
kur aktyviai dalyvavęs kuriant lietuvišką pranciškonų provinciją. Buvo
puikus administratorius, jaunimo auklėtojas, organizatorius. Daug metų
sėkmingai darbavosi Toronte, vėliau
persikėlė į Niujorką, kur įkūrė Lietuvių kultūros židinį. Paskirtas pasaulio
lietuvių išeivijoje ganytoju 1984 m.
uoliai lankė lietuvių katalikų bendruomenes visame pasaulyje, diplomatinėmis priemonėmis stengėsi atDažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Atlieka vidaus ir lauko apdailos
darbus - dekoratyvinis tinkas, gipso
sukimas, grindų dėjimas, dažymas.
Tel. (8-679) 22360.
Vidaus bei išorės apdaila, santechnikos, elektros instaliaciniai ir remonto darbai; trinkelių klojimas.
Tel. (8-602) 77022.
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.

kreipti pasaulio dėmesį į okupacijoje
persekiojamus gimtinės tikinčiuosius
ir Lietuvos okupaciją. Pasitraukęs,
pareigas perdavęs taip pat anykštėniškos kilmės išeivijos dvasininkui,
prelatui Edmundui Putrimui 2003 m.,
liko gyventi Amerikoje, o iki 2009
m. vadovavo organizacijai „Lietuvių katalikų religinė šalpa“, o vėliau
apsigyveno Šv. Antano vienuolyne
Kenebunke. Tačiau vis dėlto tėvynės
šauksmas nugalėjo.
Mažesniųjų brolių provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM
vyskupo Pauliaus A. Baltakio sugrįžimą pavadino didžia dovana, jo
gyvenimą - ištikimybės bažnyčiai
ir Lietuvai pavyzdžiu. Džiaugėsi ir
brolis Julius Sasnauskas OFM, juk P.
Baltakis jį tėviškai globojo žengiant
pašaukimo keliu nuvykus už Atlanto
bei įšventino į kunigus.
Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.
Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-606) 99303.
Tvarkingą, su visais patogumais sodybą su baldais Anykščių r., Leliūnų k.
Tel. (8-614) 44910.
Anykščių r., Rubikių k. gražią sodybą šalia Rubikių ežero (10 km iki
Anykščių). 25 a, ūkinis pastatas, rūsys,
su baldais.
Tel. (8-683) 91121.
Sodybą Anykščių r., Drobčiūnų k.
Medinis namas, 30 a sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Parduoda/nuomoja 78,41 kv. m. komercinės paskirties patalpas tinkamas
ir gyventi. Kavarskas, Petro Cvirkos
1-4.
Tel. (8-686) 09315.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a sklypu. Pakeistas namo stogas, sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.

Anykščiuose pusę namo.
Tel. (8-601) 43008.
Namą.
Tel. (8-685) 68845.
Namą Anykščių mieste.
Tel.: (8-602) 94401.
3 k. butą Anykščių m.
Tel. (8-608) 18792.
Dviejų kambarių butą Kavarske, P.
Cvirkos 32.
Tel. (8-600) 88896.

JAV gyvenęs troškūnietis pranciškonas Steponas Galiušis OFM, svėdasiškis marijonas Steponas Matulis
MIC, taip ir nesugrįžęs iš Notingamo
Anglijoje, bei daugelis kitų. P. Baltakio pavyzdys galėtų būti simbolinis
paraginimas visiems išeivijoje užsilikusiems lietuviams, tegul ir ne su kūrėjų energija, tai bent jau su nebloga
pensija sugrįžti į savo tėvynę.  

Rugpjūčio 11 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas E.
Vitkus iš Vilniaus,kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams
sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu;
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis;
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis;
Skambinti tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

Tel. (8-698) 46745.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.www.Melkerlita.lt.
Tel.: Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

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.

Vyskupas Paulius A. Baltakis viešnagės tėviškėje metu
1994 m. vasarą.

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

VYTAUTO PAMINKLAI

2018 m. rugpjūčio 16 d. bus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas:
-13.00 val. sklypo (kad. Nr. 3438/2:391), esančio Anykščių r., Maciūnų k.
-13.30 val. sklypo (kad. Nr. 3438/2:390), esančio Anykščių r., Maciūnų k.
-13.45 val. sklypo (kad. Nr. 3438/2:392), esančio Anykščių r., Maciūnų k.
-14.00 val. sklypo (kad. Nr. 3438/2:393), esančio Anykščių r., Maciūnų k. (sav. Vidas Abraškevičius)
-15.00 val. sklypo (kad. Nr. 3468/1:24), esančio Anykščių r., Mitošiūnų k. (sav. Violeta Kloniūnaitė).
Gretimų sklypų (kad. Nr. 3438/268;3438/267) sav. Darius Užkurėlis išvykęs į Islandiją, (kad. Nr. 3468/1:207)
sav. Svajūnas Masiulionis išvykęs į JAV, kviečiame įgaliotus asmenis ir kaimyninių sklypų savininkus dalyvauti
ženklinime. UAB ,,Aukštaitijos matininkas“, Kniaudiškių g. 48-33, Panevėžys. Matininkas Rimantas Ribokas tel.
869801021. info@aukstaitijosmatininkas.lt

parduoda

Ar galėtų senolis pranciškonas apsigyventi Troškūnuose? Vargu... Nes
parapija patogesnio buto neturi, vienuolyno kambarėlis nebūtų patogus,
geriausiu atveju, jis čia pagyventų
vasaros mėnesiais, o nuolatos - brolių
pranciškonų centre Kaune, juk visą
gyvenimą su mažesniaisiais broliais,
brolijoje gyventi įpratęs. Tačiau kaip
būtų simboliška ir paveiku, jei savojoje parapijoje apsigyventų, o mažas
Troškūnų miestelis, kadaise garsėjęs
pranciškonų vienuolių skleidžiamu
švietimu, kultūra, didžiuotųsi ir garsiausiu krašto pranciškonu - broliu
Pauliumi.
Tačiau vien sugrįžimas yra didis,
nes garbusis troškūnietis atliko tai,
ko nepadarė daugelis išeivijoje gyvenusių ir net senatvėje nepanorusių
sugrįžti į tėvynę žymių dvasininkų
bei pasauliečių. Tokį likimą pasirinko

Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Malkas kaladėlėmis po 8 erdmetrius:
beržinės - 200 Eur, alksninės - 180
Eur, maišytos - 190 Eur. Atveža nemokamai su GAZ-53 savivarčiu.
Tel. (8-672) 96851.
Durpių briketus iš Šepetos.
Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.
Baltarusiškus durpių briketus. Medžio
pjuvenų briketus (beržiniai), medžio
granules, anglį. Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555
(8-45) 51-03-46.

Visagine vieno kambario butą (4 aukštas iš 9). Yra domofonas, šiukšlių surinkimo vamzdis. Šalia ežeras.
Tel. (8-607) 50260.

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.

Bendrabučio tipo name nedidelį 2 kambarių butuką. 21 kv. m., tvarkingas, patogumai bendri. Kaina 3000 Eur.
Tel. (8-608) 52658.

Durpių briketus, pjuvenų briketus,
anglis didmaišiuose. Sveria kliento
kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

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).

Kita
Kviečius.
Tel. (8-686) 17201.
Automatiniai kieto kuro katilai: nuo 15 iki
25 kW. Kaina nuo 1650 Eur. Montavimas,
santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220380 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.

Traktorių T-40, bulvių kasamąją, plūgus
(2 korpusų), kultivatorių (4 m).
Tel. (8-626) 50057.
FORD FOCUS 1999 m. TA iki 2019-05-19.
Tel. (8-610) 91553.
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.

SKELBIMAI

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 išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
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PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Kita
Žemdirbių dėmesiui! Norėdami
per 5 dienas gauti pinigus ir už
geriausią kainą parduoti grūdus
Kupiškyje skambinkite tel.:
(8-686) 73067, (8-686) 75511,
Agrojavai.
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Pašarinius miežius ir kviečius.
Tel. (8-680) 85841.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Miškus, namus, sodybas, butus.
Sekmingai padeda parduoti.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

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

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

Automobiliai

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
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.   

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Siūlo nuolatinį darbą virėjai (-jui).
Šaltuoju sezonu nemažina nei darbo
valandų, nei atlyginimo.
Tel. (8-650) 31881.

pro memoria
Bronė STANKEVIČIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 07 31

Tel. (8-672) 05341.

Nežinai kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės

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

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

Skiemonių seniūnijoje

susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

siūlo darbą

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.

Autošaltkalviui.
Tel. (8-656) 79618.
Ieško vidaus apdailininkų – dažytojų, tinkuotojų, gipso montuotojų Vokietijoje. Alga nuo 1800 Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777.
Ieško pagalbinių prie betonavimo
Vokietijoje! Atlyginimas 1400-1800
Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt.

Iš nuotraukos darome
portretus
laidotuvėms
		

(iki A4 formato).

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

Pagalbiniams
darbuotojams
Vokietijoje. Atlyginimas 1200-1500
Eur.
Kristina, tel. (8-685) 88777 arba
kristina@nermeka.lt.
Ieškote patikimo darbo užsienyje?
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u)
Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
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2018 m. rugpjūčio 04 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

Amiliutė siūlysis vadovauti
Anykščių ligoninei
Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Neša gatvėm vėjas gandą Meras daktarų neranda.
Kadrų visiškas pravalas:
Bus ligoninei greit galas.

rugpjūčio 05 d.
Felicisimas, Nona, Rimtas,
Mintarė, Osvaldas, Vilija.
rugpjūčio 06 d.

Šauktis kinų medicinos
Meras Kinijon danginos,
Lipo net ant kinų sienos
Pažiūrėt, gal yr kur vienas.

Bylotas, Daiva.

mėnulis

Veltui buvo jo kelionė Sklinda iš visur dejonės.
Smarkiai trūksta daktarų
Ir net felčerių gerų.

rugpjūčio 04-06 d. delčia

anekdotas
Estija. Du briedžiai stovi prie
balos ir iš lėto siurbčioja vandenį.
Aplinkui skraido spiečiai musių.
Praeina pusdienis, diena... Dvi dienos... Vienas briedis mosteli uodega. Po pusvalandžio kitas briedis
taria:
- Ėėėėė… Tttu kaaško lappai
nervottaas šiantien...

oras
+21

+19

Amiliutės patirtis
Bus Anykščiams paspirtis.
Ryt pas merą ji nueis,
Pareiškimą jam įteiks.
Gandrui koją ji gipsavo,
Petrui nagą operavo,
Moka ji taures statyti
Ir masažą padaryti.

NNN

redaktorei nežinant

Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjas, Darbo partijos atstovas Donaldas Vaičiūnas viešojoje erdvėje sukritikavo gatvės meno
piešinio eskizą, kurį planuojama
perkelti ant Anykščių Valančiaus
gatvės bendrabučio sienos.
„Piešinys niekaip neatspindi
nei legendos, nei Anykščių dvasios. Jokios fantazijos čia nėra,
net interpretacijai nėra vietos. Tuo
labiau, ką reiškia mažoji ,,a“, beviltiškai atrodantys nykščiai (trys
nykščiai atseit moters ir vienas didelis - milžino) sufleruoja, jog pasirinktas kūrinys yra arba skubotas

Gatvės menas pagal mero patarėjus

arba iš nevilties. Visiškai nepatrauklu, neįdomu ir nyku“, - pareiškė
D.Vaičiūnas.
O štai Anykščių rajono Tarybos
narys, liberalas Saulius Rasalas
išsiaiškino, kodėl ant Valančiaus
gatvės bendrabučio sienos bus tiek
daug violetinės spalvos. Gatvės
meno piešinio eskizą jis palygino
su Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjo, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos atstovo Dominyko Tutkaus švarko spalva.
„Bandau derintis prie miesto
įvaizdžio“, - į rajono Tarybos nario
repliką reagavo D.Tutkus.

„Supratau, kieno švarko spalva bus panaudota paveiksle“, - reagavo įžvalgusis Anykščių rajono Tarybos narys Saulius Rasalas.

„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.

