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šiupinys Dvigubos išeitinės Savivaldybės vadovams 
neprasprūdo nepastebėtos Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje priimant sprendimą dėl 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus Audroniaus Gali-
šankos bei jo pavaduotojo Ra-
mūno Blazarėno atleidimo iš 
darbo aptikta keistoka, šiems 
valdininkams naudinga klaida.

Kadenciją baigusiems admi-
nistracijos vadovams gali būti 
išmokėta vieno vidutinio atly-
ginimo dydžio išeitinė kompen-
sacija, tačiau jeigu Vyriausybės 
atstovo Utenos apskrityje tar-
nyba nebūtų atreipusi dėmesio 
jiems greičiausiai būtų skirtos 
dviejų mėnesių vidutinės algos 
dydžio išmokos.

3 psl.Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus ve-
dėja Sigita Mačytė - Šulskienė aiškino, kad dvigubas išmokas buvusiems administracijos vadovams 
ketinta skirti tik dėl klaidos. 

JAUNOJI LITERATŪRA. 
Nacionalinis jaunųjų kūrėjų fes-
tivalis „Literatūrinės slinktys“ šį 
pavasarį atslenka iki Anykščių. 
Balandžio 29 d., pirmadienį, 17 
val. 15 min. A. Vienuolio me-
morialiniame name-muziejuje 
svečiuosis į lietuvių literatūrą 
ryžtingai žengiantys jaunosios 
kartos rašytojai: 2018-ųjų metų 
„Pirmosios knygos“ konkurso 
nugalėtoja Monika Baltrušaitytė 
bei šių metų festivalio laureatai 
poetė Guoda Taraškevičiūtė ir 
prozininkas, dramaturgas, dai-
nuojamosios poezijos kūrėjas 
Augustas Lapinskas. 

PARODA. Balandžio 29 d. – 
gegužės 28 d. Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36, Anykščiai) veiks 
Rimos Leipuvienės keramikos 
darbų paroda „Iš nebūties“.

Pagalba. Anykščių miesto ir 
Anykščių seniūnijos gyventojams 
maisto paketai, pagal programą 
„Pagalba maisto produktais“, bus 
išduodami balandžio 29 ir 30 d. 
nuo 10.00 val. iki 15.00 val. ir 
gegužės 1 d. nuo 10.00 val. iki 
15.00 val. Anykščių rajono neį-
galiųjų draugijoje, adresu: Vilties 
g. 24, Anykščiai. Informacija - 
(8-381) 51463; (8-616) 16144

Atleido. Eugenijus Pajarskas 
į Anykščių seniūno pareigas ne-
begrįš. Jis balandžio 1-ąją, Savi-
valdybės administracijai dar va-
dovaujant Audroniui Gališankai, 
atleistas iš darbo. E.Pajarskas 
pernai vasarą įkliuvo neblaivus 
prie vairo ir pusmečiui prarado 
vairuotojo pažymėjimą. Plačiau - 
antradienio ,,Anykštoje“.

Perrinko. LSDP Anykščių sky-
riaus ataskaitiniame rinkiminia-
me susirinkime naujai dvejų metų 
kadencijai skyriaus pirmininku 
perrinktas Dainius Žiogelis. Jo 
pavaduotojais išrinkti Donatas 
Krikštaponis, Jolanta Pleškienė 
ir Jurijus Nikitinas. Suformuo-
ta skyriaus taryba iš 13 asmenų. 
LSDP Anykščių skyriaus ataskai-
tiniame rinkiminiame susirinki-
me dalyvavo ir partijos pirminin-
kas Gintautas Paluckas.

Anykščiuose - didžiulis gaisras Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, balandžio 25-osios pavakarę, Anykščiuose kilo didžiulis gaisras - degė UAB ,,Tra-
ding“ sandėlis, esantis prie pat bendrovės ,,Anykščių ratas“ tvoros. Gaisrą gesino keturios ugniage-
sių gelbėtojų autocisternos. 

Atvykus ugniagesiams gelbė-
tojams 50 metrų ilgio 10 metrų 
pločio mūrinis, šiferiu dengtas 
pastatas degė atvira liepsna. Išdegė 
pastato vidus, jame buvęs turtas, 
aplinkui pastatą degė apie 50 arų 
žolės plotas.

Ugniagesiams gelėtojams pavy-
ko išsaugoti šalia deagančio san-

dėlio buvusius pastatus - vienas 
jų vos už metro nuo gaisravietės. Į 
pagalbą budintiems ugniagesiams 
atvyko ir pro šalį ne darbo metu 
važiavę penki kolegos. Ugnia-
gesių veiksmus koordinavo pats 
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Saulius Sla-
vinskas. 

Už kelių metrų nuo gaisro - 
Anykščių rajono Tarybos nario, 
verslininko Vyganto Šližio sandė-
liai. Prie pat tvoros, taigi, prie pat 
gaisravietės, stovėjo jo įmonės 
technika bei ūkininko Gintaro Gir-
niukaičio technika.

Penktadienio rytą gaisro prie-
žastis nebuvo aiški - šalia sandė-

lio buvo sukrautos šieno kaugės. 
Svarstoma, ar pradžioje užsidegė 
lauke buvęs šienas ir ugnis persi-
metė į pastatą, ar atvirkščiai - ugnis 
iš pastato vidaus ,,išėjo“ į lauką.

Sandėlio savininkai - UAB 
,,Trading“ - patys juo nesinaudojo. 
Pastatas buvo išnuomotas anykštė-
namas verslininkams. Penktadie-
nio rytą ugniagesiams gelbėtojams 
dar nebuvo pavykę apklausti nuo-
mininkų, todėl nebuvo aišku, koks 
pastate turtas buvo sudėtas. Pasak 
S.Slavinsko, tik pagal aplinkinių 
kalbas galima daryti išvadas, kad 
sudegė pastate sandėliuoti linai. 
Kiti anykštėnai kalba, kad sandė-
lį išsinuomoję verslininkai jame 
džiovino pluoštines kanapes.  

Šalies ugniagesiai gelbėtojai 
penktadienį pranešė, kad per dvi 
pastarąsias paras Lietuvoje sude-
gė 30 pastatų.  Šalčininkų rajone, 
Dieveniškių seniūnijoje, Krakūnų 
kaime, kilo milžiniškas gaisras. 
Ten degė visa gatvė – net 14 pas-
tatų. Pasak ugniagesių, nuo karščio 
kaime net asfaltas įkaito. Gaisrą 
gesino 5 gaisrinės autocisternos. 
Į pagalbą ugniagesiams atskubėjo 
pasieniečiai ir savanoriai ugniage-
siai. Po kiek laiko Trakų rajone, 
Rūdiškėse, užsidegė 7 pastatai.

Ketvirtadienį Anykščiuose sudegė 50 metrų ilgio 10 metrų pločio sandėlis.

Geras mokytojas 
yra nuoširdus

5 psl.

Direktorės 
kandidatūrai 
pritarta 
vienbalsiai

2 psl.

Anykščių PSPC 
direktorė: 
„Darbines pro-
blemas sprendžiu 
darbo kabinete“

6 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Mokinės iš Didžiosios Britanijos džiugino troškūniečius
Antrąją Velykų dieną, per šv. Mišias, Troškūnų bažnyčioje vargona-

vo pianistė Milda Daunoraitė, o giedojo Rusnė Tušlaitė (sopranas). 
Rusnė yra panevėžietė, o šiuo metu mokosi Londono Karališkojoje 

muzikos akademijoje. Milda – anykštėnė, muzikos besimokanti Di-
džiosios Britanijos Perselio muzikos mokykloje, apie kurią pasakojo-
me praeito šeštadienio ,,Anykštoje“.

Iki šiol skambinančiai pianinu ir fortepijonu septyniolikmetei Mil-
dai tai buvo pirmas kartas, kai ji  grojo nepaprastai dideliu ir įspūdin-
gu instrumentu – vargonais.

Priminsime, kad M. Daunoraitės 
pirmoji muzikos mokytoja buvo  
garsioji Anykščių muzikos moky-
klos mokytoja Irena Meldaikienė, 
interviu su kuria publikuojame šia-
me ,,Anykštos“ numeryje. 

Irutei, kaip pasakoja Milda, ji iki 
šiol jaučia labai didelius sentimen-
tus, nes pirmoji mokytoja mergaitei 
plačiai atvėrė duris į muzikos pa-
saulį, nuvežė į Michel Sogny fondo 
SOS Talents atrankas Kaune. 

M. Daunoraitė nuo dešimties 
metų yra SOS talents - Michel So-
gny fondo stipendininkė. Paklaus-
ta, kuo ji labiausiai didžiuojasi ir 
gali pasigirti, mergina mini šį fon-

dą: ,,Žinoma, be pagalbos bei visų 
suteiktų galimybių, labai džiau-
giuosi, jog turėjau progą pažinti 
ir naudoti Michel Sogny metodą. 
Michelis yra kompozitorius, sukū-
ręs be galo daug prolegomenų ir 
etiudų, kurie labai gelbsti lavinant 
pianisto muzikalumą bei techni-
ką. Muzika nėra vien malonumas, 
jausmas ar pasirodymai su gėlėmis 
ir komplimentais, muzika taip pat 
yra nuolatinis ir nepaliaujamas 
triūsas. Mano nuomone, M. Sogny 
metodika labai padėjo man, muzi-
kos keliu einančiai, padėjo suprasti 
labai daug dalykų, išspręsti proble-
mas, galbūt ir perprasti kitų kla-

sikinių kūrinių sudėtingas vietas, 
kurių anksčiau nepavykdavo ,,per-
kąsti“. Labai esu dėkinga, nes, be 
abejo, nebūčiau tiek pasiekusi be 
fondo pagalbos tiek muzikos, tiek 
kultūros pasaulyje“. 

Troškūnų bažnyčioje jaunosios 

muzikantės grojo Franco Šuberto, 
Vofgango Amadėjaus Mocarto, 
Karlo Marijos fon Veberio, Johano 
Sebastiano Bacho kūrinius, tarp jų 
– šių kūrėjų bažnytines giesmes.

-ANYKŠTA

Daugelio tarptautinių konkursų laureatė Milda Daunoraitė per 
šv. Velykas grojo bažnyčioje vargonais.

Direktorės kandidatūrai pritarta vienbalsiai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktore Ligita 
Kuliešaitė ketvirtadienį, balandžio 25-ąją , išrinkta vienbalsiai - 
visi 23 posėdyje dalyvavę Rajono tarybos nariai slaptu balsavimu 
pritarė šiai kandidatūrai.

33-ejų metų MRU teisės magis-
trės, dabar dirbančios Vyriausybės 
atstove Utenos apskrities adminis-
tracijoje, kandidatūrą balsavimui 
teikė Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius. 

Administracijos vadovės kandi-
datūrai vienbalsiai pritarta pirmą 
kartą Anykščių istorijoje. Regis, 
pirmą kartą istorijoje posėdyje, 
kuriame vyksta vienas svarbiausių 
kadencijoje balsavimų, pozicija 
leido sau prabangą būti nepilnos 
sudėties. Posėdyje nedalyvavo so-
cialdemokratai Donatas Krikštapo-
nis ir Juozas Juknius.  

,,Kaip kompensuosite vadova-
vimo patirties stoką?“ - prieš bal-
savimą L.Kuliešaitės ,,nepatogiai“ 
paklausė buvęs administracijos 
direktorius, dabar Rajono tary-

bos narys Audronius Gališanka. 
L.Kuliešaitė sakė, kad jai svarbiau-
sia -  komandinis darbas ir darbuo-
tojų nuomonė.

L.Kuliešaitė darbą Anykščių sa-
vivaldybės administracijoje pradės 
gegužės 15-ąją. Iki to laiko admi-
nistracijai vadovaus laikinasis di-
rektorius Algirdas Žalkauskas. 

L.Kuliešaitė, pradėjusi darbą, 
siūlys savo pavaduotojos kandi-
datūrą. Jau anksčiau skelbta, kad 
administracijos direktorės pava-
duotoja bus skiriama buvusi admi-
nistracijos direktorė, pagal liberalų 
sąrašą į rajono Tarybą išrinkta Ve-
neta Veršulytė. 

Ketvirtadienio Rajono tarybos 
posėdyje Kęstutis Tubis paskelbė, 
kad registruojama opozicinė frak-
cija ,,Anykščių krašto labui“. Šioje 

frakcijoje bus ,,darbietis“ Ričardas 
Sargūnas bei trys pagal K.Tubio 
visuomeninio komiteto sąrašą iš-
rinkti asmenys - Dangira Nefienė, 
Rita Juodiškienė ir pats K.Tubis, 
kuris ir bus frakcijos seniūnas.

Meras S.Obelevičius pranešė, 
kad sudaryta konservatorių, ,,vals-
tiečių“, socialdemokratų ir libera-
lų koalicinė sutartis. Valdančioje 
koalicijoje - 19 asmenų. Pagal 
K.Tubio sąrašą į Rajono tarybą 
išrinkti buvę administracijos vado-
vai A.Gališanka ir Ramūnas Blaza-
rėnas kol kas liko kažkur per vidurį 
tarp pozicijos ir opozicijos.

K.Tubis jau šiame posėdy-
je demonstravo, kad bus rimtas 
opozicionierius. Jis piktinosi, jog 
tvirtinami trys patarėjų etatai, taip 
pat tuo, kad rajonas ketina imti 
paskolą. ,,Kelerius metus skola 
mažėjo, o dabar imame paskolą“, 
- apie paskolą sakė buvęs meras. 
,,Kiek pamenu, dar svarstant šių 
metų biudžetą ,,galai nesuėjo“ ir 
tuos 300 paskolos tūkstančių jau 

buvome į biudžetą įdėję. Čia buvo 
užprogramuota“, - jog dar K.Tubio 
valdymo laikais buvo užprogra-
muota paskola, taktiškai priminė 
S.Obelevičius.

Plačiau apie kitus posėdyje 
svarstytus klausimus - antradienio 
,,Anykštoje“.

Ligita Kuliešaitė Anykščių 
savivaldybės administracijai 
pradės vadovauti gegužės 
15-ąją.

Profesionaliam menui anykštėnai abejingi Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Balandžio 30 d., antradienį, Anykščių kultūros centre turėjęs 
įvykti Valstybinio Jaunimo teatro spektaklis „Raudona“ (rež. 
Valentinas Masalskis) – atšauktas. Bilietai buvo perkami labai 
vangiai.

Anykščių kultūros centro direkto-
rės pavaduotoja Vilma Paulauskaitė 
sakė, jog labai sunku prognozuoti -  
ateis į vieną ar kitą renginį žiūrovai 
ar neateis. Paklausta, kaip mananti, 
kodėl rimti, profesionalūs spekta-
kliai nesulaukia žiūrovų dėmesio, 
o tarkim, į humoristinius „Domino“ 
teatro spektaklius žiūrovai plūsta, 
sakė: „Kultūros centras neorgani-
zuoja šių renginių. Patys teatrai ar 
atlikėjai skambina mums, siūlosi 

atvažiuoti – mes jiems tiesiog su-
teikiam erdvę, o jau kaip pavyks 
pritraukti žiūrovą - pačių renginio 
organizatorių reikalas. Iš tikrųjų 
labai sunku pasakyti, ko reikia žiū-
rovui – pavyzdžiui, kai vyko „Am-
brozijos“ pasirodymas, prireikė net 
pakartojimo“.

Pasak V. Paulauskaitės, renginio 
organizatoriai reklaminę kampaniją 
pradeda pakankamai anksti – kiek 
daugiau nei prieš mėnesį iki pasi-

rodymo. „Vadybininkai skambina, 
klausia, kaip perkami bilietai, ir 
tada jau sprendžia -  važiuoti jiems 
ar ne. Juk „atvežti“ renginį kainuoja 
brangiai, todėl, jeigu nupirkta vos 
20-30 bilietų, žinoma, kad niekas 
nevažiuos dirbti į minusą“, – sakė 
V. Paulauskaitė. 

Beje, į spektaklį „Raudona“ bilie-
tas kainavo 10 -12 Eur.

Vertindama renginių lankomumą, 
pašnekovė džiaugėsi, kad į Anykš-
čių kultūros centro organizuojamus 
festivalius, tokius kaip „Pakelei-
vingi“, „Artimi“, „Pėdos“, renkasi 
tikrai nemažai žmonių.

Anykščių kultūros centro didžioji 

salė talpina 470 žiūrovų.
Kita vertus, kaimyninio Utenos 

rajono kultūros centras, atrodytų, 
išgyvena pakilimą. Jam vadovauja 
Anykščiuose dirbęs režisierius Eri-
kas Druskinas. Jo iniciatyva kelis 
mėnesius Utenos kultūros centre 
vyko profesionalių teatrų festivalis 
„Pjero dienos“, kurio metu buvo pa-
rodyti tokie spektakliai kaip „Kalės 
vaikai“ (rež. E. Nekrošius), „Idio-
tas“ (choreografė A. Cholina), „Pa-
mišėlis“ (O.Koršunosvas), taip pat 
vyko pianisto Luko Geniušo, Vals-
tybinio Vilniaus kvarteto koncertai, 
sulaukę didžiulio žiūrovų, tarp jų ir 
anykštėnų, susidomėjimo.

Va i r u o t o j a s . B a l a n d ž i o 
22 dieną apie 22.08 val. 
Troškūnuose,Nepriklausomybės 
a., sulaikyto krosinio motociklo 
HONDA (be valst. nr.) vairuoto-
jui (g. 1977 m.), gyvenantis Ne-

vėžkos vs., jam nustatytas 1,86 
prom. girtumas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. Panašu, kad 
motociklo vairuotojas nuo polici-
ninkų spruko. Ugniagesiai prane-
šė, kad policijos prašymu Vytauto 
gatvėje surinko iš apvirtusio mo-

tociklo išsiliejusius tepalus.

Mirtis. Balandžio 21 dieną  
apie 10.30 val.Troškūnų seniū-
nijos Raguvėlės kaime, Rūtų g., 
namo kieme mirė vyras (g. 1944 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Balandžio 24 dieną  
apie 18.15 val. Svėdasų seniūnijos 
Jotkonių kaime, Jotkonių g., na-
muose, neblaivus (nustatytas 1,97 
prom. girtumas) vyras (g. 1962 
m.) smurtavo prieš savo buvusią 
sutuoktinę (g. 1966 m.). Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 

Išmoka. Seimas nustatė vaiko 
laikinosios priežiūros išmokos 
dydį – ji galėtų siekti iki 228 eurų 
per mėnesį. Išmokų vaikams įsta-
tymo pataisos nustato, kad tokia 
išmoka siektų iki 6 bazinių sociali-
nių išmokų per mėnesį ir būtų mo-
kama už kiekvieną laikinai prižiū-
rimą vaiką. Tokios išmokos galės 
būti skiriamos nuo 2020 metų, kai 
įsigalios Vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatymo pakeitimai. Pagal 
naują tvarką, iš nesaugios aplinkos 
paimti vaikai galėtų būti laikinai 
perduodami prižiūrėti giminai-
čiams ar artimiems asmenims, o ne 
globos įstaigai. Sutikusiems laiki-
nai prižiūrėti vaiką asmenims būtų 
skiriama vienkartinė išmoka kom-
pensuoti patiriamoms išlaidoms.

Atidėjo. Seimas metams atidėjo 
Šiaulių universiteto (ŠU) prijungi-
mą prie Vilniaus universiteto (VU), 
kartu universitetus įpareigodamas 
sudaryti bendros veiklos sutartį. 
Už nutarimo pataisą, kad univer-
sitetų jungimo proceso pabaigos 
data būtų 2020 metų liepos 1-oji, 
balsavo 95 Seimo nariai, prieš 
buvo vienas ir susilaikė du parla-
mentarai. Švietimo ir mokslo ko-
miteto vadovas „valstietis“ Euge-
nijus Jovaiša tvirtina, jog šių metų 
rugsėjį į Šiaulių universitetą įstoję 
jaunuoliai gali būti ramūs, kad 
baigs Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademiją, kaip ir planuota.

Užterštumas. Penktadienį oro 
užterštumui viršijant normas, iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikams negali būti or-
ganizuojama veikla lauke, taip pat 
lauke negali vykti mokinių kūno 
kultūros pamokos, praneša Na-
cionalinis visuomenės sveikatos 
centras (NVSC). Specialistai siūlo 
ugdymo įstaigoms kasdien stebėti 
aplinkos oro kokybės informaciją 
ir pastebėjus, kad oro užterštumas 
padidėjęs, užtikrinti, kad vaikai į 
lauką nebūtų vedami. Daugelyje 
šalies oro kokybės tyrimo stočių 
jau keletą dienų pastebima padi-
dėjusi kietųjų dalelių koncentra-
cija.

Vagonėliai. Seimas pakeitė savo 
poziciją ir neuždraudė kultūriniuo-
se draustiniuose statyti kilnojamus 
vagonėlius. Seimas pritarė konser-
vatoriaus Jurgio Razmos ir liberalų 
Jono Liesio, Simono Gentvilo bei 
Gintaro Vaičekausko siūlymui ne-
priimti pataisų, kurios draustų šio-
se vietose statyti vagonėlius, skir-
tus nakvynei ar maitinimui. 

Giminės. Premjeras Saulius 
Skvernelis žada, kad biudžetinių 
įstaigų skelbiamuose konkursuose 
bus draudžiama dalyvauti gimi-
nystės ryšiais su jų vadovais susi-
jusiems asmenims. Taip jis komen-
tavo Vyriausybinės antikorupcijos 
komisijos posėdžio, kuriame Spe-
cialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pri-
statė praėjusių metų ataskaitą, re-
zultatus. 

Įspėjimas. Lietuvoje įsivyra-
vus sausiems ir vėjuotiems orams, 
ugniagesiai įspėja apie ypač di-
delį gaisrų pavojų, ragina nekurti 
ugnies lauke bei stiprina pareng-
tį. Ketvirtadienį didžiulis gaisras 
kilo Šalčininkų rajone esančiame 
Krakūnų kaime, kur liepsnojo 14 
pastatų. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento (PAGD) 
duomenimis, per dvi paras šalyje 
sudegė 30 pastatų.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Dvigubos išeitinės Savivaldybės vadovams 
neprasprūdo nepastebėtos

(Atkelta iš 1 psl.)

Tik po Vyriausybės atstovės Panevėžio apskrityje, einančios ir 
Vyriausybės atstovės Utenos apskrityje pareigas, Kristinos Na-
kutytės įsikišimo dvigubai sumažintos išeitinės kompensacijos 
Audroniui Gališankai ir Ramūnui Blazarėnui.

Balandžio 9-ąją į Anykščių savi-
valdybės internetinį puslapį buvo 
įkeltas sprendimo projektas, ku-
riame nurodoma, jog A.Gališankai 
ir R.Blazarėnui bus išmokėta po 
vieną išeitinę, o balandžio 11-ąją 
dokumentas pakeistas - po pakei-
timo atsirado dvigubai didesnės 
išmokos. Rajono tarybos narys, li-
beralas Saulius Rasalas po Tarybos 
posėdžio kalbėdamas su ,,Anykš-
ta“ atkeipė dėmesį, kad koreguotas 
dokumentas į Savivaldybės puslapį 
įdėtas prieš darbo pradžią 7 val. 27 
min. ,,Valdininkai dirba anksčiau 
nei ,,Lietuvos rytas“ pasibeldžia į 
duris“, - ironizavo S.Rasalas.

Pirmasis raštas (su viena išeitine 
kompensacija) buvo suderintas su 

Vyriausybės atstovo Utenos aps-
krityje tarnyba. Antrasis, kuriame 
išmokos padvigubintos, taip pat 
išsiųstas derinti Vyriausybės atsto-
vui. 

Tarybos sprendimą dėl Savi-
valdybės administracijos vadovų 
atleidimo iš darbo rajono Tarybai 
pristatė administracijos Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja Sigita Mačytė - 
Šulskienė. Ją nutraukė Vyriausy-
bės atstovė Panevėžio apskrityje, 
atliekanti ir Vyriausybės atstovo 
Utenos apskrityje funkcijas, Kris-
tina Nakutytė. ,,Jūs siūlote balsuoti 
su mūsų pataisymais ar be patai-
symų?“ - S.Mačytės - Šulskienės 
paklausė Vyriausybės atstovė. ,,Pa-
daryta klaida. Siūlau du pakeisti į 
vieną“, -  po K.Nakutytės įsikišimo 

sprendimo projektą pakoregavo 
S.Mačytė- Šulskienė.

S.Rasalas kalbėdamas su 
,,Anykšta“ sakė abejojąs, ar ne-
teisėtas išmokų dydis  buvo klai-
da. ,, Kaip paaiškinti, kad klaida  
atsirado ne viename, o dviejuose 
dokumentuose - ir sprendime dėl 
direktoriaus atleidimo, ir dėl jo pa-
vaduotojo atleidimo. Ir abiejuose 
dokumentuose po du kartus“,   - 
kalbėjo politikas.

Naujasis Anykščių rajono me-
ras, konservatorius Sigutis Obe-
levičius po posėdžio kalbėdamas 
su ,,Anykšta“ pripažino, jog jeigu 
ne Vyriausybės atstovė -  Taryba 
būtų priėmusi neteisėtą spren-
dimą ir skyrusi A.Gališankai ir 
R.Blazarėnui po dvi išeitines kom-
pensacijas. ,,Iš kur Tarybos na-
riams žinoti, kelios išeitinės kurios 
kategorijos valdininkams priklasuo 
pagal įstatymus?“ - retoriškai klau-
sė meras. ,,Arba ,,nedaskaitė“ įsta-
tymo, arba tai sąmoninga klaida“, 
- svarstė meras S.Obelevičius.

R.Blazarėnas, pats paskaminęs 
į ,,Anykštą“, aiškino, kad nėra jo-
kių sąmokslo teorijų, jog manyta, 
kad jam ir A.Gališankai priklauso 
po dvi išeitines. ,,Mums išeitinės 
bus išmokėtos, kai praeis mėnesis 
po atleidimo iš darbo. Jeigu būtų 
skirtos dvi išeitinės - tik po dviejų 
mėnesių. Sutikit, kad būtų naivu 
apgaudinėti ir galvoti, kad niekas 
du mėnesius klaidos nepastebės“, - 
,,Anykštai“ kalbėjo R.Blazarėnas.

Vyriausybės atstovė Panevė-
žio apskrityje K.Nakutytė tikino, 
kad ji taip pat valdininkų klastos 
neįžvelgia. ,,Ne vienintelis toks 
klausimas. Taip būna. Viskas 
vyksta darbo tvarka. Aš to dalyko 
nesureikšminčiau“, - ,,Anykštai“ 
komentuodama situaciją sakė Vy-
riausybės atstovė Panevėžio aps-
krityje.

Buvusieji Anykščių savivaldybės administracijos vadovai Audronius Gališanka ir Ramūnas Blaza-
rėnas gaus po vieno mėnesio algos dydžio išeitines kompensacijas, nors sprendimo projekte buvo 
atsiradusios dvigubai didesnės išmokos.

Tikėjotės atsakymo, kad tarsis 
su Jumis?

Audronius GALIŠANKA, bu-
vęs Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius, 
uždavė klausimą naujajai direk-
torei Ligitai Kuliešaitei:

,,Kaip kompensuosite vadovavi-
mo patirties stoką?“

Geriausiai taupytųsi 
likvidavus administraciją

Kęstutis TUBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, per Tarybos 
posėdį nerimavo, kad Savivaldy-
bė ima paskolą:

,,Keleri metai skola mažėjo, o 
dabar imame paskolą.“

Be anglų kalbos bus sunku 
gauti kvalifikuotą darbą

Saulius SKVERNELIS, Lie-
tuvos Vyriausybės vadovas, apie 
tai, kas bus, jeigu teisėsaugos 
institucijos neįveiks MG Baltic 
koncerno:

(jeigu) ,,sprendimai jiems bus 
palankūs, man, Bakui ir Skirman-
tui reiks nešti muilą iš šalies.“

Seimo pavyzdys įkvepia

Saulius SKVERNELIS apie 
teismus ir teisybę: 

,,Kieno pusėje jėga, to pusėje ir 
teisybė. Šitaip negali būti.“

Arba sąmoningai ,,nedaskaitė“...

Sigutis OBELEVIČIUS,  
Anykščių rajono meras, apie 
tai, kodėl Savivaldybės teisinin-
kai pateikė sprendimo projektą,  
kuriuo ketinta išmokėti didesnes 
išeitines kompensacijas iš darbo 
atleidžiamiems Savivaldybės va-
dovams negu prikalsuo: 

,,Arba ,,nedaskaitė“ įstatymo, 
arba tai sąmoninga klaida.“

Copy paste...

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas, 
apie pasikartojusią klaidą:  

,,Kaip paaiškinti, kad klaida  
atsirado ne viename, o dviejuose 
dokumentuose - ir sprendime dėl 
direktoriaus atleidimo, ir dėl jo pa-
vaduotojo atleidimo. Ir abiejuose 
dokumentuose po du kartus.“

Bet gal ne visur buvote 
direktore?

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių PSPC vadovė, apie tai, 
kad jos neišgąsdino kolektyvo, 
kuriam ryžosi vadovauti, didu-
mas:

„Esu dirbusi kur kas didesniuo-
se kolektyvuose, todėl dėl žmonių 
skaičiaus čia, Anykščių PSPC, man 
tikrai nebuvo baisu.“

Anykščiuose 
siekiama atidaryti 
netradicinio 
ugdymo mokyklą 
vaikams, kuri 
būtų kitokia nei 
įprastinė. Kaip 
manote, ar tokia 
mokykla 
Anykščiuose 
reikalinga?

Mindaugas BALČIŪNAS:
- Auginu dvi dar stipriai ikimokykli-

nes dukras, tačiau LABAI džiaugiuo-
si šia iniciatyva. Manau, tai didelis 
žingsnis, pritraukiant jaunas šeimas į 
Anykščius!

Rūta BILIŪNAITĖ:
- Reikalinga ir naudinga. Ir šaunuo-

liai tie, kurie pasiryžo imtis ją įkurti. 
Tik žmonėms, nežinantiems, kas yra 
netradicinė mokykla, sudėtinga atsa-
kyti į jūsų klausimą.

Morta TURSĖ:
- Netradicinio ugdymo mokykla 

Anykščiuose bus pirmoji, o Lietuvo-
je pirmoji tokia mokykla buvo įkurta 
neilgai trukus po Nepriklausomybės 
atkūrimo, tad tai nėra jokia naujovė, 
tiesiog iki mažesnių miestų ilgiau ke-
liavo. Turbūt jei dabar suskaičiuotume 
visas netradicinio ugdymo mokyklas ir 
darželius, pasiektume kelias dešimtis.

Na o Šventosios upės mokykla - tai 
pelno nesiekianti mokykla, kuri bus 
tokia, kokią ją kurs tėvai, mokytojai, 
vaikai ir visa bendruomenė. Tai ilgas, 
kiekvienos mokyklos unikalus, daug 
jėgų, ryžto ir drąsos reikalaujantis pro-
cesas. 

Ir svarbiausias šios mokyklos bruo-
žas, kad joje bus ugdomi ne tik vaikai, 
bet kartu su jais augs ir mokysis ir tė-
vai, ir mokytojai, ir visi, kas prisidės.
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Žinant, kad pirkėjams vis 
patrauklesnės tampa ūkininkų 
užaugintos ir pagamintos mais-
to prekės, kurias jie gali įsigyti 
be tarpininkų įsikišimo, Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM) nutarė 
pratęsti paraiškų teikimo ter-
miną paramai pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos sritį 
„Parama trumpoms tiekimo 
grandinėms ir vietos rinkoms 
skatinti vietos lygmeniu“.

Paraiškas galima teikti iki 
gegužės 3 d. ŽŪM tikisi, kad 
pretenduoti gauti paramą dar 
suspės tie, kuriems ji ypač ak-
tuali – ūkininkai, gamintojai, 
perdirbėjai. Iš viso šiam šauki-
mui skirta 2,9 mln. eurų.

Nauda ir gamintojui, ir 
vartotojui

Maisto produktų rinkoje pasta-
ruoju metu vyrauja kokybiško ir 
aplinkai palankaus maisto mada. 
Vartotojams svarbu, kad produktai 
būtų ne tik išvaizdūs, bet ir pasižy-
mėtų geromis maistinėmis savybė-
mis. Apsisprendimą įsigyti prekę 
lemia ir jos auginimo, pagaminimo 
būdas – kuo mažiau dėl to nuken-
čia aplinka, tuo produktas apibū-
dinamas kaip vertingesnis. Laiko-
masi nuomonės, kad kokybiškiausi 
ir palankiausi aplinkai maisto pro-
duktai ir gaminiai yra tie, kuriuos 
pagamina vietos gamintojai ir 
ūkininkai, idealu, jei tokius mais-
to produktus galima įsigyti tiesiai 

Papildoma galimybė gauti paramą trumpoms 
tiekimo grandinėms

iš jų rankų. Tad visame pasaulyje 
sparčiai populiarėja trumpos mais-
to tiekimo grandinės sistema – ri-
boto skaičiaus smulkiųjų ūkinės 
veiklos vykdytojų bendradarbiavi-
mas žemės ūkio ir maisto produktų 
tiekimo srityje, derinant transpor-
tavimo, platinimo, rinkodaros, re-
klamos ir kokybės valdymo veiklą, 
siekiant, kad tiekiami produktai 
greitai pasiektų vartotoją.

Žemės ūkio viceministro Dariaus 
Liutiko teigimu, trumpoji maisto 
tiekimo grandinė, kai produktai 
pirkėjus pasiekia tiesiai iš Lietuvos 
ūkininkų ar per vieną tarpininką, 
leidžia laimėti ne tik vartotojui, bet 
ir gamintojui.

– Trumpoji maisto tiekimo gran-
dinė vartotojui yra tikrai patraukli, 
o gamintojui – dar ir naudinga. 
Pirkėjai gauna šviežią, kokybišką, 
šalia užaugintą maistą už mažes-
nę kainą, o ūkininkas, atsisakyda-

mas daugybės tarpininkų, iš savo 
produkcijos gali uždirbti daugiau. 
Ministerija išgirdo ūkininkų siekį 
kokybiškai parengti projektus ir 
pratęsė paraiškų priėmimo termi-
ną. Juk parama, siekianti iki 120 
tūkst. Eur vienam projektui, gali 
tapti stipriu postūmiu tiek ūkinin-
ko veiklai, tiek visam regionui“, – 
teigia žemės ūkio viceministras D. 
Liutikas.

Įsigis modernų prekybos 
automobilį

Viceministro mintims pritaria 
ir paramą pagal priemonę pernai 
gavęs Lazdijų rajono ūkininkas 
Gintas Cimakauskas. Kalakutus 
auginantis, jų skerdieną, naminius 
kiaušinius pardavinėjantis ūki-
ninkas sako, kad trumpos tiekimo 
grandinės naudingumu tiki seniai. 
Tad ūkio veiklą organizuoja taip, 
jog jame žaliava ne tik būtų augi-

nama, bet ir perdirbama, o ir par-
duoda ją išsiversdamas be tarpinin-
kų pagalbos.

– Parduoti produkciją be tarpi-
ninkų ūkininkui gerai todėl, kad 
nereikia duoti uždirbti tarpininkui. 
Pirkėjui toks principas irgi nau-
dingas, nes jis gali matyti, kas ant 
prekystalio esantį produktą augino, 
gamino, išsiaiškinti, kokiomis są-
lygomis tai buvo padaryta. Dėl to 
produkciją, važinėdami po turgus, 
parduodame jau seniai, tačiau lai-
kui bėgant norisi atsinaujinti, dirbti 
efektyviau. Dėl to pretendavome į 
paramą pagal veiklos sritį „Parama 
trumpoms tiekimo grandinėms ir 
vietos rinkoms skatinti vietos ly-
gmeniu“. Tinkamai parengus pa-
raišką, ji buvo patvirtinta, parama 
skirta. Šiuo metu vyksta darbai, 
kuriuos pabaigę turėsime prekybai 
pritaikytą automobilį – juo produk-
ciją galėsime atvežti arčiau pirkė-
jų, o jame sumontuota įranga leis 
išlaikyti aukštą gaminių kokybę. 
Kad pirkėjams pasiūlytume plates-
nį gaminių asortimentą, paraišką 
teikėme su partneriais – iš specia-
liojo automobilio prekiausime ir jų 
pagamintais ožkų pieno sūriais, – 
situaciją apžvelgė ūkininkas.

Supaprastino sąlygas
Nors ūkininkų patirtis rodo, kad 

gauti paramą nėra ypač sudėtinga, 
ŽŪM, siekdama ją paversti dar la-
biau prieinama, šiam paraiškų pri-
ėmimo etapui parengė dar daugiau  
supaprastinimų.

Kaip atskiro dokumento nuspręs-
ta atsisakyti verslo plano, kuris yra 
sutrumpintas ir integruotas į paraiš-

ką. Nuo 5 iki 3 metų sutrumpin-
tas projekto kontrolės laikotarpis. 
Praplėstas ir tinkamų finansuoti 
išlaidų sąrašas, pavyzdžiui, galima 
samdyti ir mokėti atlyginimą par-
davėjui ar sumokėti už prekybos 
vietos nuomą. Numatytos skatina-
mosios veiklos išlaidos, kurios gali 
būti naudojamos pritraukiant pir-
kėjus ir skatinant pardavimus. Su-
paprastintas ir išlaidų apmokėjimo 
mechanizmas: nustatyti fiksuotieji 
įkainiai, kurių pagrindu bus apskai-
čiuojama tinkamų finansuoti išlaidų 
vertė ir paramos suma. 

Svarbu, kad paramos paraišką 
pareiškėjai teiktų su partneriais. 
Jais gali būti fiziniai asmenys, už-
siimantys žemės ūkio, maisto pro-
duktų gamyba ir (arba) perdirbimu 
ir (arba) rinkodara, savo vardu įre-
gistravę ūkininko ūkį ir valdą, taip 
pat privatūs juridiniai asmenys, už-
siimantys žemės ūkio, maisto pro-
duktų gamyba ir (arba) perdirbimu 
ir (arba) rinkodara, atitinkantys 
MVĮ keliamus reikalavimus, nuro-
dytus Smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatyme. 

Tinkamais pareiškėjais laiko-
mi privatūs juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio ir maisto 
produktų realizavimu (prekyba), 
atitinkantys MVĮ keliamus reika-
lavimus, nurodytus Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstatyme, 
o viešieji juridiniai asmenys, vei-
kiantys pagal Lietuvos Respubli-
kos asociacijų įstatymą ir (arba) 
Lietuvos Respublikos viešųjų įs-
taigų įstatymą, gali būti partneriais 
ir tarpininkais.

Užsak. Nr. 493 

Gavę paramą pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo 
grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ pareiš-
kėjai, užuot kovoję dėl vietos turgavietėse, gali įsigyti modernios, 
prekybai skirtos, įrangos, kuri leistų išlaikyti ir aukštą produk-
cijos kokybę. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Velykų rytą ,,Facebook“-e ap-
tikau Alfrydo Savicko sveikinimą, 
kuriame pavaizduota apie trisde-
šimt kiaušinių, penkios žvakės ir 
vienas Sigutis Obelevičius. Jeigu 
nepažinčiau A.Savicko, galvočiau 
– žmogus, Velykų stalą puošda-
mas mero atvaizdu, išsidirbinėja, 
juokauja... Tačiau aš p.Alfrydą 
pažįstu - čia jokio bajerio. Čia 
viskas rimta, jokio humoro, tik 
nuoširdi Velykų pagarba merui...

Sakysit, neverta čia apie tą 
A.Savicką, į Anykščių rajono 
tarybą, kaip ,,darbietį“, išrinktą, 
vėliau ,,komitetininku“ tapusį, 
šnekėti. Sutinku. Neverta. Jeigu 
jį laikysime konkrečiu asmeniu. 
Bet siūlau žiūrėti plačiau, siūlau 
pavardės ir vardo netapatinti su 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

konkrečiu žmogumi. Laikykime 
A.Savicką personažu, kaip  Mikę 
Pūkuotuką. Juolab kad abu jie 
susiję su bitėmis.

Nebuvau tiesioginių merų rin-
kimų entuziastas. Esu įsitikinęs, 
kad tai populistinis ir greičiau ža-
lingas nei naudingas sprendimas. 
O komitetų dalyvavimas politikoje 
apskritai kvailas šalies valdžios 
įsiteikinėjimas liumpenui ir kara-
lysčių formavimas, prisidengiant 
demokratija.  

Kaunas balsavo už  Visvaldą 
Matijošaitį, Druskininkai - už 
Ričardą Malinauską, o Širvintos 
už Živilę Pinskuvienę. Už ,,komi-
tetininkus“. Tipo - nepartiniai, ne-
priklausomi, žmonių pasitikėjimą 
turintys merai? Jei būtų partiniai 
- būtų priklausomi? Priklausomi... 
Bet priklausomybė nuo socdemų, 
konservatorių, ,,valstiečių“ ar net, 
atsiprašant, liberalų nėra visai tas 
pats, kaip priklausomybė nuo nar-
kotikų ir alkoholio. Aišku, Seime 
bei partijų viršūnėse -  tik debilai, 
o mes, kiekvienas doras staty-
bininkas, geriau žinome, kokius 
įstatymus leisti, kaip mokesčius 
rinkti ir kokias išmokas mokėti. 
Čia faktas! Iš manęs mokesčių 
turėtų neimti, o pensijos visų 
(net ir ne pensininkų) turi būti 
mažiausiai po tūkstantį eurų. Nes 
,,Norgėj“ pensijos dar didesnės.

Tačiau partijos kaimų veikėjus 

pristabdydavo nuo darkymosi, 
taip pat priversdavo savivaldybių 
politikus pralaimėjimus rinki-
muose priimti kaip duotybę, kaip 
neišvengiamumą – na, būna taip, 
kad nesiseka ir tenka sėsti ant 
atsarginių suolelio be valdiškos 
algos. Kantriai išsėdėsi, gal po 
ketverių metų ateis teisėtas atpil-
das ir valdiška tarnyba. 

Bet visuomeninių komitetų 
nariai rinkimų tiesiog negali 
pralaimėti. 
Kęstučio Tu-
bio komiteto 
pavyzdys, 
tikėtina, taps 
chrestoma-
tiniu ne tik 
mūsų rajo-
no, bet ir 
visos šalies 
istorijoje. 
Komitetas 
formuotas pergalei - tik perga-
lei. Na, patys pasvarstykit, ar 
A.Savickas, Linas Pravilionis, 
Ramūnas Blazarėnas, Kristina 
Beinorytė, Donaldas Vaičiūnas ir 
t.t. būtų ėję su K.Tubiu į rinkimus, 
jeigu būtų jautę, kad viskas baig-
sis taip, kaip baigėsi. Daugelį, 
gal net daugumą ,,komitetininkų“ 
dalyvauti rinkimuose motyvavo 
būsima pergalė  - tik pergalė.  Kai 
vienintelė komandą vienijanti idė-
ja yra lovys, pralaimėjimo atveju, 

banda pasmerkta išsilakstymui.      
Biudžetininkas - ,,komiteti-

ninkas“, einantis į rinkimus, yra 
totalus blogis, tiksliau -  didelė 
nelaimė pats sau.  Jis, žinoma, yra 
didžiai motyvuotas siekti pergalės 
rinkimuose, tai jam gyvybės ir 
mirties klausimas. Tačiau, pralai-
mėjimo atveju, toks asmuo tampa 
patogiu maistu net ir smulkiems 
ešeriokams. Partijos deklara-
tyviai yra blogis, tačiau realiai 

- tai savotiška 
profsąjunga, 
trukdanti bent 
jau saviškius 
naikinti.

Ar galėtume 
įsivaizduoti, 
kad po pralai-
mėtų rinkimų 
socialdemokra-
tas įmonės va-
dovas pirmiau-

sia iš darbo atleistų savo partietį 
ir kito partiečio žmoną? Net netei-
sėtai, ,,dzin“ jam tie įstatymai, 
kad tik ,,bonusą“ prieš naująjį 
poną iš kitos partijos užsidėtų. 
Būna, aišku, ir šitaip, bet retai... 
Tuo metu l.e.p. UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis direktorius, ,,komi-
tetininkas“ L.Pravilionis dar iki 
naujos Anykščių rajono valdžios 
komandos suformavimo atleidimo 
iš darbo lapelius įteikė aktyviam 
,,komitetininkui“ A.Savickui ir 

komiteto valdybos pirmininko 
Alvydo Gervinsko žmonai Aušrai. 
Mažai abejonių, kad L.Pravilionis 
neliks vadovauti komunali-
ninkams, geriausiu atveju, jis 
išsaugos specialisto, atsakingo 
už daugiabučių renovavimą, 
pareigas. Kam jam reikalingas 
karas su saviškiais? Na, jie nebe 
saviškiai, jie dabar konkuruojanti 
firma prie lovio...

Konservatorius S.Obelevičius 
piktinosi, kad prieš antrąjį 
rinkimų turą ypač aktyviai buvo 
plėšomi jo plakatai. Na, aišku, jau 
tikrai ne A.Savickas juos draskė, 
o nevispročiai mažvaikiai. Ir 
,,Facebook“-e A.Savicko įkeltas 
S.Obelevičiaus velykinis atvaizdas 
-  tai ne jo rinkiminis plakatas, o 
knygos viršelis. Bet gyvybingą ab-
surdišką sąmokslo teoriją - ,,prieš 
rinkimus nuplėšk konkurento 
plakatą, kad vėliau jį ant sienos 
galėtum pasikabinti“ - juk galima 
įžvelgti?

P.s.
Traupis. Ankstus rytas. 

S.Obelevičius išeina iš savojo 
,,alytnamio“. Pasirąžo. Tik šliopt 
kalkių dribsnis ant nosies. Žiūri 
meras, ogi jo daržas perkastas, 
gyvatvorė nukarpyta, baigiamos 
balinti obelys... Obelis reikėjo 
balinti anksčiau. Bet nepakenks. 
Blogiau nebus!  

...„Aišku, Seime bei partijų 
viršūnėse - tik debilai, o mes, 
kiekvienas doras statybinin-
kas, geriau žinome, kokius 
įstatymus leisti, kaip mokes-
čius rinkti ir kokias išmokas 
mokėti“...
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Geras mokytojas yra nuoširdus

- Jau 36-erius metus dirbate 
Anykščių muzikos mokykloje. 
Kaip, Jūsų akimis, per tuos metus 
pasikeitė Jūsų darbovietė, moky-
kloje ugdomi vaikai?

- Per šį laiką tiek mokiniams, 
tiek mokytojams atsirado daugiau 
galimybių. Kai pradėjau dirbti dar 
senajame mokyklos pastate (ku-
riame dabar yra parapijos namai 
šalia Sakralinio meno centro), kie-
kvienoje klasėje stovėjo didžiulė 
krosnis, konkursų beveik nebuvo, 
tačiau entuziazmo koncertuoti ti-
krai netrūko: kūrėsi moksleivių 
orkestrai, mokytojų vokaliniai an-
sambliai. Dabar mokykla didelė ir 
erdvi, mano klasėje – du puikūs pi-
aninai, apie kokius, pradėjusi dirb-
ti, galėjau tik pasvajoti, mokytojai 
vyksta į festivalius ir konkursus, 
entuziazmas koncertuoti ne ma-
žesnis nei anksčiau, tik mokytojai 
ir mokiniai dabar daugiau muzi-
kuoja kartu, o mokytojų kolektyvų 
nebeliko. Mokiniai taip pat keitė-
si – darbar jie aiškiau žino, kokią 
muziką nori groti, internetas  jiems 
suteikė daug savarankiškumo ir są-
moningumo.

- Kaip dažniau būna – ar vaikai 
nori mokytis muzikos, ar vis dėlto 
dažniau tai būna tėvų užgaida?

- Šešerių-septynerių metų mažy-
lis dažnai nori visko arba nežino 
išvis, ko nori. Normalu, kad tuo 
rūpinasi tėvai. Žinoma, negerai, 
kai vaikas tėveliams kartais tampa 
įrankiu jų pačių  neįgyvendintoms 
svajonėms kompensuoti. Tačiau 
tėveliai, pastebėję, kad jų atžalai 
patinka muzika – mėgsta dainuoti, 
domisi instrumentais, mėgdžioja at-
likėjus – turėtų vaiką būtinai atvesti 
į muzikos mokyklą, nes joje jis la-
vinasi visapusiškai, ypač stiprinda-
mas atmintį, orientaciją, mąstymą ir 
meniškąsias puses. 

- Per kiek laiko pastebite ir iš 
ko, kad vienas ar kitas Jūsų au-
klėtinis gali tapti perspektyviu 
muzikantu? Kiek tarp savo moki-
nių tokių matote šiandien? Galų 
gale, ar tai yra svarbu?

- Pastebiu greitai, jau bendrauda-
ma pirmose pamokose: iš žvilgsnio, 
dėmesio koncentracijos, gebėjimo 
pakartoti ir įsiminti. Tokių vaikų 
būna gana daug, tačiau, nepaisant to, 
perspektyvumą nulemia labai daug 
faktorių. Štai aštuonmetė Deimantė 
Kučinskaitė skambina nuo penkerių 
– jos mama, pirmuosius metus da-
lyvaudavusi pamokose, labai daug 
prisidėjo, kad dukrelė, laimėjusi 
pirmąją vietą, grįžtų iš Krokuvos. 
Manau, labai charizmatiškos ir ga-
bios mano mokinės Elžbieta Bu-
gailiškytė ir Faustina Kiaušaitė bei 
paskutiniame konkurse Klaipėdoje 
talentus atskleidęs Matas Niaura – 
visi jie perspektyvūs, imlūs muzi-
kai, tačiau turi ir daug kitų talentų. 
Jiems teks rinktis, o aš siekiu, kad 
tuo atveju, jeigu kuris iš jų pasuktų 
profesionalaus atlikėjo keliu, jis tu-
rėtų stiprią ir profesionalią ugdymo 
pradžią, o jeigu jis ir nepasirinks 
muzikos – bent jau visam likusiam 
gyvenimui įgis gerus prisiminimus 
ir naudingą patirtį iš laiko, praleisto 
muzikos mokykloje. 

- Kokiais principais vadovau-
jatės savo darbe, galbūt turite 
kažkokių slaptų gebėjimų, kaip 
vaikams įkvėpti susidomėjimą 
muzika?

- Na, man pačiai patinka, ką da-
rau, tai, matyt, tuo ir mokiniai užsi-
krečia :) Kad vaikai susidomėtų, ne-
dedu daug pastangų, daugiau stebiu 
juos pačius: kas jiems patinka, kuo 
susidomi, tą ir siūlau, prisitaikau 
prie jų „tempo“. Gal todėl kiekvie-
ną mokinį pradedu mokyti to paties, 
tačiau šiek tiek kitais keliais. 

- Ko reikia daugiau – darbo ar 
talento, norint tapti tikru fortepi-
jono virtuozu?

- Prieš daugiau kaip du šimtus 
metų W. A. Mozartas pasakė: „99 
procentai darbo ir 1 procentas talen-
to“.  Mokiniai, kurie mano klasėje 
pasiekė pianizmo aukštumų, pir-
miausia ėmė groti po keletą valandų 
kasdien, nes meniniam sumanymui 
išreikšti visgi reikalinga fortepijono 
technika. Mozarto frazę, manau, 
reikėtų suprasti ne pažodžiui. Ji tai-
kliai apibūdina vieną sėkmingo atli-
kėjo savybę – didžiulį darbštumą.

- Ne kartą teko girdėti, kaip 
moksleiviai aptarinėja vieną ar 
kitą muzikos mokytoją. Kaip ma-
note, kas svarbiausia, kad moky-
tojas būtų vadinamas „geru“?

- Tai labai subjektyvus vertini-
mas, priklausantis nuo mokinių lū-
kesčių. Aišku, kiekvienam mokiniui 
„geras“ mokytojas bus vis kitoks. 
Aš bandau atsižvelgti į jų lūkesčius: 
vieniems reikia tik pramokti groti, 
kitam, manau, būsiu gera mokyto-
ja, jeigu gerai paruošiu konkursui, 
trečiam būnu „gera“, kad su juo 
pasikalbu ir kuo nors padedu. Gal 
paprasčiausiai „geras“ mokytojas 
yra nuoširdus, profesionalus, atjau-
čiantis, suprantantis, o dar ir … be-
sišypsantis.

- Jūsų išugdyti pianistai vieną 
po kito skina laurus įvairiuose 
konkursuose. Ar yra kažkoks nu-
galėtojo „receptas“?

- Ne nugalėtojo, bet sėkmingo 
paruošimo „receptas“ gal ir egzis-
tuoja, tik mes jį vadiname „meto-
du“. Taip, turiu metodą, net keletą 
seminarų vedžiau kitų Lietuvos 
miestų mokytojams to „recepto“ 
tema: kvietė, nes jiems buvo įdo-
mu, kaip man pavyksta klasėje 
nuolat turėti gerai grojančių vaikų, 

kai visi aplink tik ir skundžiasi, kad 
vaikai labai užimti būreliais ir netu-
ri laiko groti. Iš tiesų, kai ką esu pati 
atradusi,  kai ko iš kitų išmokau, 
dirbu gana inovatyviais metodais, 
kurie yra efektyvūs būtent šiuolai-
kiniams, viskuo užimtiems vaikams 
ir tais „receptais“ mielai dalijuosi. 

- Kuriais savo auklėtiniais la-
biausiai didžiuojatės? Ar jie prisi-
mena jus po to, kai baigia Anykš-
čių muzikos mokyklą? Su kuriais 
palaikote glaudžiausius ryšius?

- Grodami daug bendraujame: 
daug keliaujame ir labai daug kal-
bamės, nes muzikos prasmė – tai ir 
emocijos, ir jausmai, ir suvokimai. 
Galbūt todėl su mokiniu užsimezga 
ryšys, išliekantis visą gyvenimą. 
Paulina Dūmanaitė iš Barselonos 
manęs klausinėja, kaip mokyti ma-
žylius, Guoda Indriūnaitė iš Glazgo 
rašo laiškus, o jai grįžus namo į 
Anykščius galime ilgai kartu ap-
tarinėti jos koncertinį repertuarą 
ar kaip išdėlioti programą konkur-
suose. Mildai Daunoraitei įrašiau 
jos puikų koncertą su Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru ir nusiunčiau 
įrašą į Londoną, o ji kartkartėmis 
vis parašo man žinutę. Štai visai 
neseniai, jos koncerto Anykščių 
koplyčioje dieną, žinodama, kad 
negaliu ateiti pasiklausyti, nes iš-
vykstu su mokinėmis į tarptautinį 
konkursą, nepamiršo žinute palin-
kėti mums sėkmės. 

- Kokią įtaką muzikuojančių 
vaikų talentams atsiskleisti turi 
erdvės, kur jie muzikuoja?

- Atlikėjui erdvė labai svarbi, ji  
įkvepia. Kartą dalyvavome Čeki-
joje „Amadeus“ konkurse, jis vyko 
Brno filharmonijoje, kurioje dar 
būdamas vaikas yra grojęs W. A. 
Mozartas, ir pastebėjau, kaip mano 
septynmečiai mokiniai ten grojo 
visai kitaip – jų atliekama klasikinė 
muzika skambėjo žymiai išraiškin-
giau, įtikinamiau, lyg įgavusi giles-
nę prasmę. 

- Kodėl Jūs nusprendėte susieti 
savo gyvenimą su muzika?

- Užsikabinau draugės gimtadie-
nio vakarėlyje, kai ji paskambino 
pianinu. Dainelė buvo visai pa-
prasta, kaip dabar prisimenu, tačiau 
tąkart buvau sužavėta – vis prašiau 
jos groti ir groti – man taip patiko. 
Nors sesuo Birutė jau kelerius me-
tus lankė akordeono klasę, o aš ir 
pati savarankiškai buvau išmokusi 
groti akordeonu, norėjau į muzikos 
mokyklą, tačiau kategoriškai – tik į 
fortepijono specialybę. Vaikystėje, 

tėvams grįžus iš tremties, gyve-
nome susigrūdę viename kamba-
rėlyje, pianino tiesiog nebuvo kur 
pastatyti, todėl kiekvieną vakarą ei-
davau į mokyklą: ne tik į pamokas, 
bet ir praktikuotis. Man patiko jauki 
tuometinės mokyklos atmosfera: 
klasėse skambantys instrumentai, 
naujas kvepiantis fortepijonas salė-
je, stalo tenisas šalia jo ir po pamo-
kų linksmai žaidžiantys mokytojai; 
net krosnių kūrikė Bronytė netruk-
dydavo groti gamų, kai brazdinda-
vosi prie pakurų. Ypatinga senosios 
muzikos mokyklos dvasia įtraukė į 
muzikos pasaulį: žavėjo mokyklos 
įkūrėjos V. Šakėnienės inteligencija, 
pirmojo savo fortepijono mokytojo 
ir tuometinio direktoriaus V. Gruo-
džio kultūringas santūrumas, kitos 
mano mokytojos D. Vaičienės dė-
mesys ir švelnumas – norėjau tapti 
fortepijono mokytoja, kaip ir jie.

- Ar prisimenate pirmąjį kon-
certą, kuriame grojote fortepijo-
nu pati? Pasidalykite įspūdžiais.

- Tai buvo naujametinis vakaras 
muzikos mokykloje. Sesė nubėgo 
su vyresnėmis bendraklasėmis, o 
aš, nedrąsi pirmokė, tryniausi prie 
salės durų. Vaikai su kaukėmis, 
prasidėjo naujametinis koncertas, ir 
– o siaube – girdžiu, kaip mane pra-
neša. Gal ir gerai, kad fortepijono 
mokytojas pamiršo apie tai pasakyti 
– gal būčiau net neišdrįsusi, tačiau, 
kai visi sužiuro į mane, pajudėjau 
fortepijono link ir, savo nustebimui, 
puikiai sugrojau Belos Bartoko pje-
sę. Iš jaudulio vos nepamiršau priei-
ti prie senelio Šalčio atsiimti saldai-
nių, tačiau buvau laiminga.  

- Jūsų dėstytojais buvo prof. 
Vytautas Landsbergis, Vytautas 
Gerulaitis. Kokius jų pamokymus 
puikiai prisimenate ir šiandien?

- Prisimenu savo profesorių Vy-
tautą Landsbergį, muzikos litera-
tūros paskaitose skaitantį Getės 
„Faustą“ originalo kalba, jo norą 
studentus sudominti, užkabinantį 
negirdėtus ir drąsius filosofinius pa-
stebėjimus, tyliai ir tvirtai kalbantį 
apie žodžio ir muzikos skambėjimo 
darną. O Viktoro Gerulaičio pas-
kaitos mane žavėjo šmaikštumu, 
humoru, jo gebėjimu pasitelkti is-
toriją ir įdomiai perteikti jos ryšį 
su muzikos raida. Iš šių dėstytojų 
išmokau vesti koncertus, siekdama 
susieti muziką, žodį ir istoriją, jausti 
klausytoją, kas jam įdomu.

(Nukelta į 12 psl.)

2010 m. Irenos Meldaikienės  mokinė Milda Daunoraitė tarp-
tautiniame konkurse „Muzika be sienų“ laimėjo Grand Prix ap-
dovanojimą ir gastroles į tris šalis - Daniją, Vokietiją ir Švediją: 
nuotraukoje ( pirmoji Mildos fortepijono mokytoja I. Meldai-
kienė, M. Daunoraitė ir Balys Meldaikis seniausiame Danijos 
teatre gastrolių metu).

2019 metų žiemą Anykščių muzikos mokyklos mokytoja Irena Meldaikienė vedė seminarus Pas-
valio, Radviliškio ir Šiaulių mokytojams. Nuotraukoje - Radviliškio muzikos mokykloje  su savo 
mokiniais, kurie gyvai demonstravo metodikas ir koncertavo: tai 1-ųjų vietų tarptautiniuose kon-
kursuose laimėtojai: (nuotraukoje iš kairės) Elžbieta Bugailiškytė (Prahoje), Deimantė Kučinskaitė 
(Krokuvoje), Matas Niaura (Klaipėdoje) ir Faustina Kiaušaitė (Prahoje).

Nedideliame provincijos miestelyje dirbančio pedagogo galimybės nepamatuojamos. Tai įrodė 
Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Irena Meldaikienė. Sukūrusi savitą jaunųjų ta-
lentų ugdymo metodiką, anykštėnė išugdė gabiausius Anykščių krašto pianistus – Pauliną Dūma-
naitę, Mildą Daunoraitę, Guodą Indriūnaitę... 

Kokia tokios sėkmingos pedagoginės karjeros paslaptis? Kokie yra jaunųjų talentų ugdymo ,,re-
ceptai”? Į šiuos ir kitus klausimus ,,Anykšta” bandė surasti atsakymus pokalbyje su Anykščių mu-
zikos mokyklos mokytoja I.Meldaikiene.
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Anykščių PSPC direktorė: „Darbines problemas 
sprendžiu darbo kabinete“ Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Nuo praėjusių metų rugsėjo Anykščių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC) va-
dovaujanti Sonata Steniulienė sako, kad, vos pamačiusi skelbimą apie vykstantį konkursą eiti šios 
gydymo įstaigos direktoriaus pareigas, apsisprendė žaibiškai: „Anykščiai – poetų apdainuotas kraš-
tas – man visada patiko. Supratau, jog noriu šiame krašte realizuoti savo idėjas... Ir anykštėnai man 
patinka – geri jie žmonės, o mes, medikai, turim suprasti, kad pas mus ateina sergantis žmogus, o 
sergantys mes visi jautresni...“

Dalyvauti konkurse 
apsisprendė staiga 

Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė – panevėžietė, gimusi, 
augusi ir dabar gyvenanti šiame 
mieste. „Po aštuonių klasių įstojau 
į Panevėžio medicinos mokyklą. 
Baigiau mokslus, įsidarbinau Pa-
nevėžio ligoninėje, kurioje išdirbau 
19 metų, dar beveik 10 metų vado-
vavau Panevėžio visuomenės svei-
katos biurui – tik praėjusių metų 
pradžioje palikau šias pareigas, 
nusprendusi iš visuomenės sveika-
tos grįžti atgal į asmens sveikatos 
priežiūros sritį. Esu „raidės“ žmo-
gus – moku ir noriu dirbti pagal aiš-
kiai suformuluotus įstatymus, teisės 
aktus, o visuomenės sveikatos sritis 
nėra taip aiškiai reglamentuota, ten 
dirbdamas turi būti savotišku „me-
nininku“, kūrybos žmogumi“, – 
kalbėjo direktorė.

Paklausta, ar nejautė nerimo at-
ėjusi į nemažą kolektyvą, S. Ste-
niulienė sakė: „Esu dirbusi kur kas 
didesniuose kolektyvuose, todėl 
dėl žmonių skaičiaus čia, Anykš-
čių PSPC, man tikrai nebuvo baisu. 
Kaip ir kiekvienas naujas darbuoto-
jas, šiek tiek jaudinausi, kaip mane 
priims įstaigos darbuotojai, bet 
viskas klostosi gerai. Gal kiek keis-
ta buvo, kad vos antrą mano, kaip 
direktorės, darbo dieną buvusi lai-
kinoji direktorė pasiprašė netrumpų 
atostogų – neleisti žmogaus negali, 
kad ir kaip tau naujame darbe būtų 
sunku. Bet kažkaip susitvarkiau... 
Tikrai nemažai padėjo ir padeda bu-
vusi PSPC direktorė, būna, kad einu 
pas ją, klausiu, ko nežinau, ir visada 
sulaukiu geranoriškos pagalbos“.

Anykščių PSPC, nei vadove dir-
bant gydytojai Zitai Neniškienei, 
nei dabar – įstaigos vairą perėmus 
S. Steniulienei, nebuvo direktoriaus 
pavaduotojo etato: „Pradėjusi dirbti 
Anykščiuose pasidomėjau ir nera-
dau nė vieno analogo Lietuvoje, kad 
tokia įstaiga dirbtų be pavaduotojo. 
Norint įsteigti pavaduotojo etatą, 
reikėjo keisti įstaigos struktūrą ir įs-
tatus. Ėjau į Tarybą, pakeitė. Reikė-
jo dar juos įregistruoti. Naujuosiuo-
se įstatuose atsirado pareigybių, į 
kurias žmonės gali būti paskirti tik 
konkurso būdu, sąrašas. Žodžiu, la-
bai daug „popierizmo“.

Anykščių PSPC siekia 
skaidrios įstaigos vardo 

Anykščių PSPC vadovė, pa-
klausta, kokias vizijas, kokius tiks-
lus išsikėlusi ėmėsi naujų pareigų, 
kalbėjo: „Turiu labai daug tikslų. 
Norisi, kad Anykščių PSPC tap-
tų modernia gydymo įstaiga, kad 
joje teikiamos paslaugos būtų ne 
tik kokybiškos, bet ir prieinamos 
žmogui – kad nebūtų ilgų eilių, kad 
gydytojai galėtų skirti kuo daugiau 
laiko vienam pacientui ir t.t. Dabar 
vienas pagrindinių mano tikslų, 
kad PSPC gautų skaidrios įstaigos 
vardą, kurį suteikia ministerija, 
kai pretenduojanti įstaiga atitinka 

visus kriterijus. Norisi, kad žmo-
nės suprastų, jog duodami kyšį jie 
žemina ne tik mediką, bet ir patys 
save. Aš tikrai nemanau, kad kuris 
nors gydytojas dirba geriau, gavęs 
„vokelį“. Medikai turi licencijas, jie 
yra davę Hipokrato priesaiką, todėl 
ligų diagnozavimas, gydymas yra 
jų tiesioginis darbas. Džiugu, kai 
paviešinami faktai, kada medikas 
nepaėmė kyšio...“

Pasiteiravus, koks, jos nuomone, 
geriausias būdas atsidėkoti medi-
kui, Anykščių PSPC direktorė S. 
Steniulienė sakė: „Gražus žodis, 
nuoširdi padėka, šypsena. Padėką 
medikui galima įdėti ir į laikraštį 
-  tegul būna viešai pasidžiaugiama 
kažkuriuo mediku. Mūsų įstaigoje 
taip pat yra anoniminės dėžutės, į 
kurias taip pat galima įmesti para-
šytas padėkas. Radę tokias, tikrai 
jas paviešinsime susirinkimų metu. 
Aš apskritai esu už viešumą – rei-
kia kalbėti ne tik apie gerus, gražius 
darbus, bet ir apie klaidas. Juk iš 
klaidų mes visi mokomės, o neklys-
ta tik tie, kurie nedirba“.

Po truputį diegia naujoves 

Naujoji direktorė turi ir daugiau 
idėjų, kaip tobulinti įstaigos vei-
klą. „Tiek vaikų, tiek suaugusiųjų 
skyriuje įrengti vaizdo ekranai. 
Mažiesiems rodome filmukus, su-
augusiesiems – Ligonių kasų in-
formaciją, kitą su sveikata susijusią 
informaciją. Taip pat startavo eu-
ropinis projektas, iš kurio lėšų bus 
pakeisti pastato langai, durys, at-
naujinta medicinos įranga. Atėjusi į 
PSPC nustebau, kad yra tik vienas  
elektroninis paštas, kad direktorius 
neturi tarnybinio telefono, interneto 
svetainė irgi buvo labai primityvi... 
Po truputį mūsų gydytojai, slau-
gytojai aprūpinami mobiliaisiais 
telefonais... Man atrodo, tai yra bū-
tina”.

Taip pat nuo Naujųjų metų pa-
sitvirtinome tvarką, kad pacientas, 
užpildęs tam tikrą sutikimo formą, 
gali paskambinti savo šeimos gydy-
tojui, žinoma, save identifikuoda-
mas, paprašyti išrašyti elektroninį 
receptą. Žinoma, jau kitą mėnesį 
jis turėtų atvykti pas gydytoją, nes 
negalima žmonių gydyti nuotoli-
niu būdu, bet bent jau vieną vizitą 
žmogus „sutaupo“. Tokiu būdu šiek 
tiek mažiname ir eiles prie gydytojų 
kabinetų, ir žmonėms patogiau“, – 
apie pokyčius kalbėjo direktorė.

Beje, pasiteiravus, ar reikia ilgai 
laukti, norint patekti pas gydyto-
ją Anykščių PSPC, S. Steniulienė 
teigė: „Ilgų eilių nėra. Tas eiles 
dažniausiai „pailgina“ nenumaty-
ti atvejai – suserga gydytojas ar jo 
šeimos narys, išvažiuoja medikas 
į mokymus ir panašūs dalykai. 
Anykštėnams norisi priminti, jog 
tam, kad tos eilės trumpėtų, pas gy-
dytoją reikėtų registruotis iš anksto. 
Taip pat kad šeštadieniais į gydyto-
jus  būtų kreipiamasi tik esant būti-
najai pagalbai, o ne norint išsirašyti 
vaistų ar pasidaryti tyrimą“.

Specialistų trūkumo kol kas 
nejaučia 

Į klausimą, kas nutiko, kad nuo 
vasario mėnesio nebeliko šeštadie-
niais dirbančio vaikų gydytojo, S. 
Steniulienė sakė: „Nieko nenutiko. 
Vaikui būtinąją pagalbą tikrai kva-
lifikuotai suteiks ir šeimos gydyto-
jas, juk jie taip pat turi prisirašiusių 
vaikų. Pasižiūrėjau statistiką, kiek 
šeštadieniais pas gydytoją ateidavo 
vaikų; būdavo atvejų, kada net nė 
vieno paciento gydytojas nesulauk-
davo, būdavo, kad apsilanko tik vie-
nas vaikas... Tai nėra nepamatuotas 
taupymas – jeigu matytumėm, kad 
yra poreikis, vaikų gydytojas tikrai 
dirbtų. Mūsų įstaigoje ir taip dirba 
nedaug vaikų gydytojų, o bent vie-
nai susirgus ar nutikus kitam nenu-
matytam atvejui, išeina ir taip, kad 
vienai gydytojai tenka dirbti kelis 
šeštadienius iš eilės“.

„Beje, man nelabai racionaliai 
atrodo ir šeštadieniais dirbantis 
odontologas, odontologo padėjė-
jas, chirurgas, chirurgo padėjėjas, 
laboratorija – manyčiau, kad šeš-
tadieniais turėtų dirbti tik šeimos 
gydytojas ir slaugytoja... Na bet kol 
kas palikome dar senąją tvarką...“ – 
sakė direktorė. 

Paklausta, ar įstaigoje nėra spe-
cialistų trūkumo, juk dažna rajono 
gydymo įstaiga susiduria su tokia 
problema, direktorė kalbėjo: „Kol 
kas viskas gerai. Bet tik kol kas... 
Įstaigoje yra dirbančių ir pensinio 
amžiaus žmonių – aš niekada žmo-
nių nevertinu pagal amžių, brandus 
gydytojas būna puikus specialistas, 
lygiai taip pat, kaip ir jaunas gydy-
tojas gali būti profesionaliai labai 
išprusęs... Bet juk, matyt, ateis lai-
kas, kai vyresnio amžiaus gydytojai 
išeis į užtarnautą poilsį ir tada jau 
bus problema... Šiuo metu šeimos 
gydytojo komanda visiškai sukom-
plektuota – turim kartu dirbančių 
chirurgų, ginekologų... Gal vienas 
didžiausių nepatogumų, su kuriuo 
susiduria mūsų pacientas, yra tai, 
kad atlikti rentgeną reikia važiuoti 
į ligoninę... O šiaip turim savo labo-
ratoriją, būtiniausi tyrimai yra da-
romi pas mus. Tačiau džiugu, kada 
mano minėtą problemą pamatė ir 
Rajono savivaldybė – neturintiems 
galimybių nuvažiuoti iki Anykščių 
ligoninės yra nemokamai suteikia-
ma pavežėjimo paslauga“.

Svarbiausia vadovo užduotis – 
suformuoti profesionalią
komandą 

Pradėjusi eiti direktorės parei-
gas S. Steniulienė rajono Tarybos 
posėdyje išreiškė pageidavimą, 
kad Anykščių PSPC būtų atliktas 
finansinis auditas. Paklausta, ko-
dėl to pageidavo, direktorė kalbė-
jo: „Kai atėjusi dirbti pasiteiravau, 
kada paskutinį kartą buvo atliktas 
auditas, niekas man į šį klausimą 
nesugebėjo atsakyti. Aš manyčiau, 
kad įstaigoje, keičiantis vadovams, 
auditas turi būti atliktas. Ir tikrai ne 

dėl to, kad norėčiau parodyti, kaip 
blogai dirbo buvęs vadovas – tikrai 
nieko niekuo nekaltinu. Auditas 
greičiau yra būdas pasitikrinti, ar 
teisinga linkme eini. Jeigu pasakys, 
kad viskas gerai, tai „valio“, o jeigu 
bus kažkokių pastabų, jas taisysime 
ir dirbsime toliau. Mano nuomone, 
auditas turi būti daromas bent kartą 
per dvejus metus“.

Pasiteiravus, kokia ji yra vadovė, 
kokius vadovavimo metodus ir tai-
sykles taikanti kolektyve, S. Steniu-
lienė sakė: „To reikėtų klausti mano 
pavaldinių... Iš tikrųjų būtų įdomu 
sužinoti, ką jie mano... Šiaip sten-
giuosi bet kokias iškilusias proble-
mas spręsti „ne kumščiu trenkdama 
į stalą“, o pokalbiu... Žmogus yra 
komunikuojanti būtybė ir esu įsi-
tikinusi, kad efektyviausias būdas 
– komunikuoti. Man taip pat yra 
svarbus rezultatas... Jeigu darbuoto-
jas pavėlavo į darbą, nelaukiu jo su 
bizūnu prie įėjimo – suprantu, kad 
kartais aplinkybės susiklosto taip, 
kad nieko nepadarysi. Manau, kad 
vadovas turi būti geras strategas, 
o ne tas, kuris gilinasi į kiekvieną 
smulkmeną. Kažkuriame semina-
re išgirdau, mano nuomone, labai 
tinkamą gero vadovo apibrėžimą – 
geras vadovas yra tas, kuris sugeba 
suburti tokią komandą, kuri, net ir 
jam nesant darbe, dirbtų įprastai. 
Bet kurioje įstaigoje svarbiausia 
yra komanda. Vadovas vienas nieko 
nepadarys. Aš mėgstu iškilus kaž-
kokiems svarbesniems klausimams 
sudaryti darbo grupes ir jose spręsti 
reikalus“.

Anykščių PSPC vadovė, paklaus-
ta, ar neįsižeidžia išgirdusi kritikos 
žodžius, sakė: „Jeigu ta kritika yra 
konstruktyvi, tai tik sveikintinas 
dalykas. Būna, kad savo žmonėms 
sakau: ,,Na, pažiūrėkit iš šalies, 
įvertinkit ir pasakykit, ką manot“. 
Yra buvęs ir atvejis, kad į mano 
kabinetą atėjęs daktaras įrodė, jog 
mano priimtas sprendimas nebuvo 
geriausias. Puiku, aš tai labai ver-
tinu. Aišku, tai nereiškia, kad aš 
absoliučiai pasitikiu savo kolektyvu 
ir „paleidžiu vadeles“ – tam tikra 
kontrolė turi būti“.

Darbo diena prasideda 5 
valandą ryto 

Medikai mus, pacientus, moko, 
kaip sveikai gyventi, ką daryti ir ko, 
šiukštu, nedaryti, kad būtumėm kuo 

Anykščių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
direktorė Sonata Steniulienė sako, kad įstaigos vadovės kėdė 
nėra labai minkšta, bet kol kas nauji iššūkiai ją veda į priekį: 
„Turiu galybę planų, kuriuos norėčiau čia įgyvendinti“.

Autorės nuotr.

ilgiau sveiki, tad įdomu ir kokiomis 
tiesomis vadovaujasi S. Steniulienė. 
„Mėgstu aktyvų gyvenimo būdą, 
bėgioju, einu į ilgus pasivaikščio-
jimus su savo šuneliu. Kad visur 
suspėčiau, tenka keltis dar prieš 5... 
Taip pat mėgstu čiuožinėti – netgi 
pačiūžas nusipirkau. Kartais nueinu 
į sporto klubą. Tačiau nemanau, jog 
būtina lankytis sporto klube, kad 
pajudėtum. Juk yra dviračiai, šiau-
rietiškos lazdos... Stengiuosi ir mai-
tintis kaip galima sveikiau. Vengiu 
produktų, kuriuose yra pridėtinio 
cukraus, taip pat glitimo turinčių 
gaminių. Mėsą valgau, bet irgi labai 
atsirenku kokią. Apie alkoholį taip 
pat turiu savo nuomonę. Nesu visiš-
ka abstinentė, kuri saldainio su tam 
tikru įdaru nesuvalgo ar retkarčiais 
taurę vyno bijo išgerti, bet galiu 
puikiai gyventi ir be to. Nemanau, 
kad vakarėliai ar draugų susibūri-
mai be alkoholio kažkuo blogesni,“ 
– pasakojo S. Steniulienė.

Laisvalaikiu, kurio turinti ne 
tiek jau ir daug, pašnekovė mėgs-
ta skaityti knygas. „Taip pat labai 
stengiuosi nebūti ta mama, kuri sta-
tistiškai per dieną savo vaikui skiria 
10 minučių. Mano mažajai dukrai 
dabar yra devyneri – siekiu su ja 
praleisti kuo daugiau laiko. Dvi 
mano vyresnėlės jau užaugusios 
– viena studijuoja mediciną, kita, 
užsienyje baigusi universitetą, ten 
ir pasiliko gyventi... Gaila, kad ji 
toli, tačiau jeigu vaikui gerai, mama 
tikrai prisitaikys. Juk atstumas šiais 
laikais tikrai nėra problema,“ – kal-
bėjo trijų dukrų mama. 

Skaudžią netekties ir 
liūdesio valandą nuošir-
džiai užjaučiame Anykš-
čių socialinės gerovės 
centro pirmininką Sigitą 
PETRAVIČIŲ dėl myli-
mos močiutės mirties.

Visagino šeimos krizių 
centro kolektyvas

užjaučia
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Sumani sodietė 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai. Australijos smarkuoliai 
12:55 Papūgų planeta 
13:50 Mis Marpl 1 N-7. 
Lavonas bibliotekoje 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
21:30 Laisvės kaina. 
Disidentai. N-7
22:30 Apetitas meilei N-14
24:00 Mama persekiotoja 
N-14

06:15 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:40 “Žvėrelių būrys” 

07:05 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną””
07:30 “Kung Fu Panda” 
08:00 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:30 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:10 Šuniški šokiai 
10:50 Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis N-7
12:35 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą N-7
14:20 Apgavikai N-7
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Finalo ketvertas. N-7. 
Superfinalas. Muzikinis šou. 
22:30 Susikaupk N14
00:35 Galutinis tikslas N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas” 
07:55 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detekty-
vas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Ričis Didysis” N-7
13:10 “Keistuolis ir gražuolė” 
N-7
15:20 “Kadetė Kelė” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 

19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:30 “Matau tik tave” N-14
00:40 “Bruklinas” N-7 (kart.)

06:30 Lietuvos rinktinė - 
Pasaulio rinktinė (k). 
07:30 “Vaikai šėlsta” (k) 
08:00 “Iš visų jėgų” (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Nepaliesta Meksika” 
11:35 “Iš visų jėgų” N-7
12:05 “Būk ekstremalas” N-7
12:35 “Džinas. Nepažintoji 
Italija” 
13:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:25 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
15:55 Dakaras. Merzugos 
ralis 
17:00 Betsafe–LKL. 
Lietkabelis - Rytas. 
19:30 “Žiurkių medžiotojas” 
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva” 
N14
23:30 Nežemiška audra (k) 
N14
01:10 Beringo jūros pabaisa 
(k) N14

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k) 

11:30 “Akloji” 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo. 
Seserų Mejer dvaras N14
23:05 Pabrolių nuoma S
01:05 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Naktis Manhatane. 
Česlovas Gabalis ir instru-
mentinis ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“. (kart.).
07:05 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
(kart.).
09:00 TV daktaras. Ar 
smegenų stimuliatoriai gali 
išgydyti priklausomybę nuo 
alkoholio? 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Gailestingumo se-

kmadienis. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus 
Gailestingumo šventovės.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
19:40 Dauntono abatija 3 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Legendos. 
22:00 Nacionalinio muzie-
jaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
10-mečio šventinis vakaras.
23:05 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
23:50 Radijo dienos N-14 
(kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Nepaprasta ištvermė. 
Lenktynės į ašigalį” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
11:00 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!”. N-7
13:00 “Pavogtas auksas: 
kova dėl Juodosios Gulbės 
lobio” 

14:00 “Išlikimas. Kagajanas” 
N-7
15:00 “Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Ispanijoje”.
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:55 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:30 “Išlikęs gyvas” N-14 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Sveika ir gardu. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“ 
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Ne spaudai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pabėgėlė“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Pabėgėlė“ N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas. 
Ir mėnulio spinduliai bučiuoja 
jūrą“ N-7.
00.30 „Širdies plakimas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 4 N-7
11:05 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Beatos virtuvė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 4 N-7
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo 
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 

reindžeris” N-7
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Bus visko (k). 
12:00 Yra, kaip yra. N-7.  
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Bėgančios kortos 
N14
00:15 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Svajonių sodai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 

16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “16 kvartalų” N-14
00:00 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” 
(k) N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Supermenas. 
Sugrįžimas N-7
00:00 Garbės reikalas (k) 
N14

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:55 “Akloji” 
10:25 “Akloji” (k)

11:00 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizoli” 
N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Mielas Diktatoriau 
N-7
22:50 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Paslėptas gyveni-
mas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Liutauro Janušaičio 
dvigubo albumo „Two 
Different Sides“ pristatymo 
koncertas. (kart.).
07:55 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
08:05 Šikšnosparnis Patas 
08:20 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:45 Gamtosaugos idėjos 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 Dauntono abatija 3 
N-7 (kart.).
12:55 Pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. I di-

viziono A grupė. Lietuva – 
Baltarusija. 
15:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji 
Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo sriuba. 
19:15 Iš arti. Suge Knightas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Rokis 4 N-14
23:00 Lūžio taškas 
00:35 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” 
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 

N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Kruvinos skerdynės 
Teksase” S
00:50 “Nuodėmių daktaras” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.10 „Rasputinas“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika “Mes euro-
piečiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Miškinis“ N-7.
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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.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7. 
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 

11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:00 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kontrabanda N14
00:45 “Judantis objektas” 
N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti” N-14
23:55 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:50 “Pasitikėjimas” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Tamsos angelas N14
22:50 Supermenas. 
Sugrįžimas (k) N-7
01:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Didelės svajonės, 
mažos erdvės” 
11:00 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 

14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kęstutis Vaiginis 
Quartet. 1 d. (kart.).
07:00 Vilniečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
13:55 Pasaulio lietuvių ži-
nios. (kart.).
14:20 Iš arti. Suge Knightas 
(kart.).
15:10 Gamtosaugos idėjos 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo sriuba. 
19:15 Šaltojo karo pa-
slaptys. Atominės bombos 
vagystė 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Iš Barbaros Wood 
kolekcijos. Širdžių aritmija 
N-7
23:00 Už laisvę bėgti 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Pragaro kelias” 
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 

20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša”. N-14
21:45 “UEFA čempionų 
lygos pusfinalio fungtynės. 
Tottenham Hotspur FC - 
AFC Ajax”.
00:00 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Šelesto bylos“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.10 „Rasputinas“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.55 Rubrika „Renovacija 
iš arčiau“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Prezidento rinkimų 
laida. 
00.00 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Klausimėlis. l t 
(kart.) .
06:20 Duokim garo! Poeto 
Paul iaus Širvio dainos. 
07:50 Beatos virtuvė. 
(kart.) .
08:45 Šešios gulbės 
10:20 Juozo Erl icko kū-
rybos vakaras „Įrašysiu į 
knygą Raudonąją“. I  dal is.
12:00 Vėl iavų pakėl imo 
ceremonija ir  šventinis 
koncertas Lietuvos įsto-
j imo į  ES 15 metų proga. 
13:30 Juozo Erl icko kū-
rybos vakaras „Įrašysiu 
į  knygą Raudonąją“. I I 
dal is.
15:00 Tadas Bl inda. 
17:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loteri ja „Jėga“.
21:00 Dviračio darbo ir 
poi lsio žinios. 
21:30 Aš – laidos vedėjas. 
22:30 Robotas pol icinin-
kas N-14
00:30 Tvin Pyksas 2 N-14

06:25 “Tomo ir Džerio 

šou” 
06:50 Kriminal inė raudon-
kepuraitės istori ja 2 
08:20 Smurfai 
10:20 Alvinas ir  burundu-
kai 3 
12:00 Auksinis kompasas 
14:10 Pamišėl is laisvėje 
N-7
16:10 Marl is ir  aš N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Didžiapėdžio vaikis 
21:15 Inferno N14
23:40 Gidas vienišiams S
01:40 Kontrabanda (k) 
N14

06:25 “Televitr ina”. 
06:40 “Aladinas” (kart.)
07:10 “Fiksikai.  Didžioj i 
paslaptis” 
08:50 “Beždžioniukas 
Montis” 
10:25 “Bremeno plėšikai” 
N-7
12:00 “Magiškoj i  nosis” 
N-7
14:15 “Edvardas 
Žirkl iarankis” N-7
16:30 “Bibl iotekininkas. 
Likimo iet ies beieškant” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Al isa Veidrodžio 
karalystėje” N-7
21:45 “Moterys meluoja 
geriau. Robertėl is”.  N-7
22:20 “Vikinglotto”. 
23:45 “16 kvartalų” N-14 
(kart.)
01:40 “Tironas” N-14

07:15 Pašvaistė. 
Liepsnojanti  padangė (k) 
08:20 “Kit i  pasaul iai . 
Tradici jų sergėtojai” 
10:30 Uraganas. Vėjo 
odisėja 
12:05 35-asis Pasaul inis 
rytojaus cirkas 
14:00 Ponas auklė 
15:45 Neteisingai apkal-
t intas N-7
17:30 Šoklys N-7
19:15 “10,5 balo” N-7
22:45 Faras skeneris N14
00:40 Tamsos angelas (k) 
N14

06:35 “Tėvas Motiejus” 
N-7
07:45 “Rožių karas” 
08:50 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasau-
l is” 
10:25 “Akloj i”  (k) 
11:00 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizol i” 
N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-
Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
15:00 “Sunkių nusikalt imų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini.  Amžina 
draugystė” N-7

17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į  širdį” 
N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikalt imų 
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Byla” N14

 PLIUS

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Kęstut is Vaiginis 
Quartet.  2 d. (kart.) .
07:00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.) .
07:30 Alvinas ir  patrakė-
l iai  burundukai 3 (kart.) .
07:40 Šikšnosparnis 
Patas 
07:55 Stebukl ingoj i 
Boružėlė (kart.) .
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.) .
08:45 Petras Vaičiūnas. 
Patr iotai. 
11:50 Tumo kodeksas. 
13:25 Pasaul io ledo r i tul io 
čempionatas. I  diviziono 
A grupė. Kazachstanas – 
Lietuva. 
16:00 Alvinas ir  patrakė-
l iai  burundukai 3 
16:10 Šikšnosparnis 
Patas 
16:25 Stebukl ingoj i 
Boružėlė 
16:50 Strazdanota vasa-
ra. 
17:55 Šlagerių fest ival is 
„Palanga 2018“.
20:00 Ten būti  čia. 

Austral i ja. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 El i to kinas. Vasara 
vasarį  N-14
22:40 Viskas arba nieko. 
Bondo istori ja N-14
00:20 DW nauj ienos rusų 
kalba.

06:10 “Televitr ina”. 
06:25 “Išl ik imas” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikt i” .  (kart.) 
N-7
09:00 “Statybų gidas”. 
(kart.)
09:30 “CSI kr iminal istai” 
kart.)  N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” 
(kart.)  N-7
12:30 “Vedęs ir  tur i  vaikų” 
(kart.)  N-7
13:30 “Univeras” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitr ina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kr iminal istai” 
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir  tur i  vaikų” 
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai i r  meilė” N-7
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų ly-
gos pusfinal io fungtynės. 
FC Barcelona - Liverpool 
FC”.

00:00 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „ TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Emil i ja 
Pl iaterytė“. 
07.15 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
07.20 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“ N-7
08.40 „24 valandos 
Žemėje“ N-7
10.50 „Pasaul is iš vir-
šaus“ N-7
12.10 „Senos sodybos 
vaiduokl is“ N-7
14.30 „Ginkluota meilė“ 
N-7
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Ginkluota meilė“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.23 Orai.
18.25 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.30 „Ginkluota meilė“ 
N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Ginkluota meilė“ 
N-7
21.00 Ant bangos. N-7
22.00 Žinios.
22.23 Orai.
22.25 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
22.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 
23.00 Nuoga t iesa. N-7.
00.30 Čempionai. 
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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.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:57 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Respublikos pre-
zidentus debatai. 
22:45 Dviračio žinios. 
23:10 Babilonas Berlynas 
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 

11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Monikai reikia meilės” 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Raudonojo spalio me-
džioklė N-7
01:10 “Judantis objektas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Uola” N-14

00:50 “Tironas” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7
07:35 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Sąžiningas žaidimas 
N-7
22:50 “10,5 balo” (k) N-7
02:10 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
(k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” (k) 
11:00 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7

16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Velnio tiltas N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Byla” N14.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2017“. 
„Henri Texier Hope Quartet“ 
(kart.).
07:10 TV daktaras. Ar 
smegenų stimuliatoriai gali 
išgydyti priklausomybę nuo 
alkoholio? (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:45 Šikšnosparnis Patas 
08:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
08:25 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Gamtosaugos idėjos 
(kart.).
09:25 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono A 
grupė. Lietuva – Vengrija. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
14:20 Šaltojo karo paslaptys. 
Atominės bombos vagystė 
(kart.).
15:10 Gamtosaugos idėjos 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo sriuba. 
19:15 Busteris Keatonas. 
Holivudo palaužtas genijus 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Euromaxx. (kart.).
21:30 Brandūs pokalbiai. 
22:15 Kitokie vaikai. 
22:45 Sigutė. 
23:15 Anapus čia ir dabar. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7

20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Atkeršyti bet kokia 
kaina” N-14
23:00 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:05 “Daktaras Hausas” 
N-14

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Sveika ir gardu. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.10 „Rasputinas“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
15.00 Pokalbių laida.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. Infošou.
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Europos 
Parlamentą debatai. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
Intelektinis 
22:50 Ex machina N-14
00:35 Klausimėlis.lt (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis” 

11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:10 Ekvalaizeris N14
23:55 Kapų plėšikė Lara Kroft 
N14
01:50 Raudonojo spalio me-
džioklė (k) N-7

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Ralfas Griovėjas” N-7
21:40 “Melas vardan tiesos” 
N-14
00:30 “P2”. N-14

06:10 “Mentalistas” (k) N-7

07:05 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:05 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:05 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:05 “Kobra 11” (k) N-7
11:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
21:30 Pavojingas sandėris 
N14
23:40 Sąžiningas žaidimas 
(k) N-7
01:25 “Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi” (k) N-7

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” (k) 
11:00 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7

19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Septynios velniškai 
ilgos dienos N14
01:05 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 
2017“. „The Young Mothers“ 
(kart.).
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Gamtosaugos idėjos 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose. 
14:15 Busteris Keatonas. 
Holivudo palaužtas genijus 
(kart.).
15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 

16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:15 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19:10 Skrendam (kart.).
19:25 FIBA Čempionų 
lyga. Pusfinalis. Bolonijos 
„Segafredo Virtus“ – 
Bambergo „Brose Baskets“. 
21:30 Kultūros diena.
21:45 Ten būti čia. Australija. 
(kart.).
22:10 FIBA Čempionų 
lyga. Pusfinalis. Tenerifės 
„Iberostar“ – Antverpeno 
„Giants“. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.) 
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.) 
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Univeras. Naujas 

bendrikas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Perl Harboras” N-7
01:35 “Atkeršyti bet kokia 
kaina” (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
07.30 Atliekų kultūra. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi. 
10.45 Čempionai. 
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
15.00 Pokalbių laida.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Juodosios katės“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 Europos Parlamento 
rinkimų laida. 
22.00 Reporteris..
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
(kart.).
07:00 Mumija Dumis ir 
Šakabos sfinksas 
08:30 Karinės paslaptys. 
Ved. Deividas Jursevičius.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 
Himalajai. Kova dėl išgyve-
nimo 
12:55 Singapūras – klestintis 
atogrąžų rojus. Žmogaus ir 
gamtos santarvė 
13:50 Džesika Flečer 7 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. 
23:00 Šimtas kelių iki grabo 
lentos. Komiškas vesternas. 
N-14
01:00 Ex machina N-14 
(kart.).

06:25 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:50 “Žvėrelių būrys” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-

da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:50 “Kung Fu Panda” 
08:20 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:50 “Ogis ir tarakonai” 
09:00 Ant bangos 
10:45 Nensė Driu 
12:45 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga N-7
14:55 Roko karalienė N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Meškiukas 
Padingtonas 
21:20 Kaip atsikratyti boso? 
N14
23:15 Bernvakaris 
Australijoje 2 N14
01:05 Vampyrai užkniso 
juodai N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Skaniai ir paprastai”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Noriu šio darbo!”. 
12:00 “Princesė Ir Janekas” 
N-7
13:45 “Urmu pigiau” N-7
15:50 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 

19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Kandelarija” N-14
22:50 “Meilės priesaika” N-7
00:55 “Melas vardan tiesos” 
N-14 (kart.)

06:05 “Vaikai šėlsta” 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato atrankinis etapas. 
2018 m. 
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” 
N-7
11:30 “Atranka. Išlieka sti-
priausi” N-7
12:35 “Džinas. Nepažintoji 
Italija” 
13:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:35 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. 
Lietkabelis - Žalgiris. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:15 Kapitonas Filipsas 
N14
00:55 Karo menas. Atpildas 
N14

06:20 “Akloji” (k) 
06:50 “Neatskleistos 
Tanzanijos paslaptys” 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 

08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:35 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Kruvinas per-
sekiojimas N14
22:55 Laris Kraunas N-7
00:50 Septynios velniškai 
ilgos dienos (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. Meno ir 
kultūros žurnalas 
09:00 Aš – laidos vedėjas. 
(kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:25 Už kadro. 
10:55 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono 
A grupė. Lietuva – Pietų 
Korėja. 
13:30 Mokslo sriuba. 
13:50 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Nusikaltimai ir prasi-
žengimai N-14
22:45 Gloria Juozui 
Naujaliui. J. Naujalio 150-
osioms gimimo metinėms 
skirtas koncertas.
24:00 Skrendam (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Pragaro kelias” (kart.) 
N-7
07:30 “Pavogtas auksas: 
kova dėl Juodosios Gulbės 
lobio” (kart.)
08:35 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Hipopotamų klanai” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas. 
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 

22:00 “Maikas ir Deivas ieš-
ko pamergių” N-14
00:00 “Perl Harboras” N-7 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“ 
07.55 „ TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“. 
08.30 „ TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos 
Ragana“. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. Laida 
apie pirties malonumus. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Iš ugnies gimusi gyvybė“ 
N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai. 
15.10 „Pasislėpusi Palanga. 
Palangos architektūra“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „Švari mityba: purvina 
tiesa“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.05 „Deimantų medžioto-
jai“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ N-7.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 gegužės 31 d.)

Kryžiažodis ,,Sausra“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba pranešti 
apskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išprendusių kryžiažodį gaus pri-
zą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Kovo 30-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Lava“ teisingas atsakymas - 
LAIKAS PINIGAI. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 53 skaitytojai. Tai anykštėnai 
E.Zlatkutė, A.Lunevičius, J.Mieželienė, V.Vilčinskienė, E.Tamulėnienė, A.Kavolienė, 
V.Kazlovienė, R.Kavoliūnienė, R.Vilimas, D.Varnienė, V.Dikčiuvienė, Z.Vanagienė, 
R.Purvėnienė, A.Skaržauskienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, 
V.Malinauskienė, R.Budrienė, R.Venclovienė ir V.Stasiūnienė;

S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; 
D.Sudeikienė, A.Puolis ir V.Stazdienė iš Kavarsko; G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir 
K.Imbrasaitė iš Šovenių; V.Bečienė, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus; G.Gudelis iš Nau-
jųjų Elmininkų, O.Petronienė iš Smėlynės, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, S.Želnienė iš 
Maželių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
A.Kuolienė iš Kunigiškių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, M.Risakovienė iš Debeikių, A.Ramanauskienė iš Daugin-
čių, T.Patumsienė iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos,  A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
I.Guobienė iš Svėdasų, J.Sabalienė iš Kurklių bei K.Rimkuvienė iš Antupių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Lava“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks B.AUKŠTAKALNIENEI iš 
Kurklių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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pro rakto skylutę

Rimantas VANAGAS

Pasaka apie eurovamzdį

Architektas iš sostinės atlėkė 
kaip ant sparnų:

– Valio! – sukliko vos pravėręs 
savivaldybės duris, – pramušiau! 

Netrukus buvo sušaukta spau-
dos konferencija, valdžios vyrai 
ir moterys tryško džiaugsmo 
purslais: 

– Mūsų miestas laimėjo 
nuostabų konkursą, vaizdžiai 
tarus, padėjo aukso kiaušinį! 
Ką tai reiškia? Statysim milži-
nišką vamzdį! Iki šiol apie tokį 
originalų projektą galėjome tik 
pasvajoti!

– Nematau nieko origina-

laus, – nieko nelaukęs, tekštelėjo 
smalos tradicinis skeptikas Bal-
tramiejus. – Sostinė vieną vamzdį 
jau turi, ir to nežino kur dėti, – 
kam mums dar viena nesąmonė?   

– O ne, tai bus visai kitoks 
vamzdis! – karštai užginčijo 
miesto galva. – Tai bus didingas 
betono objektas, kurio viduje 
atsidurs visas mūsų mieste-
lis – kaip inkliuzas gintare! 
Įsivaizduojate, kiek pritrauksime 
turistų? Visa Lietuva, ką Lietuva 
– ir Europa, ir pasaulis! – sulėks 
pažiūrėti, kaip moderniai mes 
gyvename!

– Ar bus tame vamzdyje… 
saulė? – nedrąsiai pasiteiravo 
pirmoje eilėje sėdėjusi penkiame-
tė Uršulė.

– Žinoma, vaikuti, žinoma! 
Saulė niekur nedings, kaip švietė 
lauke, taip ir švies! Tik dabar 
mes turėsime unikalią galimybę: 
darbuojamės, žaidžiame sau pa-
vėsyje, nebodami nei žaibų, nei 
lietaus, nei krušos. Lauke karšta, 
saulė akina, o pas mus – saugus 
gerbūvis! Su šlepetėmis vaikščiok 

ir dainuok!
– Kitaip tarus, mums dieną 

naktį reikės dusintis prie televizo-
rių ir kompiuterių? – vėl nuskam-
bėjo iš salės gižus balsas. – Argi 
negaila mūsų senelių ir prosene-
lių akių nuglostyto kraštovaiz-
džio? Nei kur akį bepaganyti, 
nei prie upės nueiti… Argi ne 
absurdas – savo noru atsisakyti 
natūralios gamtos, Lietuvos lau-
kų vieversėlio, kvėpuoti, atsipra-
šau už žodį, bezdalais...

Salėje nuvilnijo lyg juokas, lyg 
palaikymo šurmulys. Prelegen-
tai kiek susigūžė, subedė nosis į 
mikrofonus.

– Nieko nepadarysi, lietuviams 
būdingas nenoras ką nors keisti, 
ypač jie baidosi inovacijų, – nu-
sišluostęs kaktą, pagaliau į savo 
mikrofoną sududeno miesto gal-
vos patarėjas. – Vos tik žengiam 
žingsnelį į priekį, tuoj kas nors 
būtinai – ne! Bet kodėl nepaban-
džius? Juo labiau, kad miestui tai 
ničnieko nekainuos? 

– Kaip geras daiktas gali nieko 
nekainuoti?! – apstulbo nekan-

trumu ir smalsumu pagarsėjusi 
senjorė Elžbieta. – Tualetinis po-
pierius, ir tas jau beveik auksinis, 
ogi čia – kaip supratau – pasau-
linių matmenų vamzdis!

– Ak, tas mūsų žmonių naivu-
mas… – atlaidžiai nusišypsojo 
architektas. – Mes iš tolo būtume 
apėję šitą projektą kaip velnio 
pamestą akmenį, jeigu jis nebūtų 
finansuojamas europinėmis lėšo-
mis! Be to, esama ir kito nema-
žiau svaraus argumento: jei šitų 
milijonų nepaimsim mes, mielai 
pasičiups kiti, girdėjau, kaimynai 
jau dabar seilę varvina ir tik 
laukia, kad mes atsisakytume – o 
kas tada? Tada mums visą likusį 
gyvenimą teks graužti nagus... 

Tuo tarpu miesto galva 
skvarbiai ir ne be priekaišto 
nužiūrinėjo klausytojus. Sulaukęs 
reikšmingos pauzės vožė:

–  Ar jums neatrodo, kad, 
abejodami geriausiais savo pačių 
išrinktos valdžios norais, skaldo-
me visuomenę, pilame vandenį 
ant priešo malūno? 

Salė klanktelėjo kaip vienas 

žandikaulis. Įsivyravo kapų tyla, 
tarsi kas vienu ypu būtų išsiurbęs 
orą: visi tik spoksojo išverstomis 
akimis, ištįsusiais veidais, išsi-
žioję ir suglumę. Pirmasis amą 
atgavo ir iš vietos spriegtelėjo 
jaunuolis, neseniai baigęs užsie-
nio koledžą ir dabar besiveržiąs į 
gyvenimo viršukalnes:

– Kad mes... civilizuoto pasau-
lio, laisvosios rinkos... liberalių 
pažiūrų žmonės... kada... nepaim-
tume pinigų?! Gėda, nesąžininga 
būtų taip net pagalvoti! Tai būtų 
tiesiog nusikaltimas žmogaus 
teisėms, padorumui ir pažangai! 
– springdamas išpyškino. – Jei 
dabar atsisakysim tokios nuosta-
bios progos, ateinančios kartos 
mus prakeiks kaip paskutinius 
liurbius!

Iš pradžių kažko dar lyg dve-
jojusi, laukusi, salė pritariamai 
suošė, sugaudė: tokie pinigai… 
dykai… ir nepaimsim?! Ir dar 
priešo džiaugsmui? Tai jau ne!..

Ir visas miestelis su visais 
skeptikais paskubomis lap lap 
sulapnojo į pasakiškąjį vamzdį. 

Saulius Skvernelis bijo, kad netektų 
bėgti iš šalies Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, balandžio 24-ąją,  Anykščių kultūros centro mažo-
jojoje salėje su anykštėnais susitiko šalies Vyriausybės vadovas, 
kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Saulius Skverne-
lis. Pilna salė rinkėjų premjero atžvilgiu buvo nusiteikusi gerano-
riškai, aštresnių klausimų Vyriausybės vadovas nesulaukė.

Rinkiminio renginio pradžioje 
buvo parodytas kelių minučių fil-
mukas apie S.Skvernelį, o pradė-
jęs gyvą prisistatymą jis aiškino, 
kad nesąs toks, kokį jo įvaizdį 
suformavo žiniasklaida. ,,Nesu 
nei užsispyręs, nei karštakošis, 
nei kvailas“, - tikino kandidatas į 
Prezidentus.  ,,Tai, kas suformuota 
žiniasklaidoje, nėra šiaip sau pada-
ryta“, - sąmokslo teoriją vedė Vy-
riausybės vadovas.

Vėliau jis neslėpė, kad nėra pa-
tenkintas viešai skelbiamais kan-
didatų į Prezidentus reitingais, 
kuriuose jis pralaimi Ingridai 
Šimonytei ir Gitanui Nausėdai. 
Matyt, kažkurį iš šių kandidatų 
turėdamas omenyje, per renginį 
S.Skvernelis kvietė balsuoti už jį, 
nes, kitu atveju, ,,valdys ne tas, už 
kurį balsavote, ne tie, kas yra iš-
rinkti“.

Rinkiminės agitacijos kalbo-
je kandidatas į Prezidentus daug 
dėmesio skyrė teismų sistemai 
ir šalies socialinei ekonomikai. 
,,Teismų sistema atsivėrė, teismų 
sistemoje pokyčiai bus būtini./.../
Kieno pusėje jėga, to pusėje ir 
teisybė. Šitaip negali būti“, - apie 
teismus sakė S.Skvernelis. 

Kalbėdamas apie valstybės pini-
gus, Vyriausybės vadovas aiškino, 
kad gyvenimas Lietuvoje nuolat 
gerėja - didėja pensijos, išmo-
kos ir panašūs dalykai. Tačiau ir 
leisdama pinigus dabartinė šalies 
valdžia, pasak S.Skvernelio, su-
kaupė 1,5 milijardo eurų ,,juodai 
dienai“. 

Baigdamas pasisakymą Vyriau-
sybės vadovas kvietė anykštėnus 
užduoti jam klausimus. ,,Aš esu 
Saulius -  ne ministras pirminin-
kas, ne kandidatas į Prezidentus, 

o Saulius ir į mane taip kreipki-
tės“,  - anykštėnus ragino vienas 
iš valstybės vadovų. Priminsime, 
jog S.Skvernelis yra Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos at-
stovas, o į šios partijos pirminin-
ką Ramūną Karbauskį kreiptis 
vardu yra visiškai įprasta. Tiesa, 
S.Skverneliui karbauskiško betar-
piškumo Anykščiuose nepavyko 
įdiegti, vardu į Vyriausybės vado-
vą išdrįso kreiptis tik Seimo narys 
Antanas Baura.

Prasidėjus klausimų-atsakymų 
daliai, mikrofoną anykštėnams 
nešiojo ir klausiančiųjų srautą 
reguliavo Vyriausybės spaudos 
tarnybos vadovas Skirmantas Ma-
linauskas.  

Beje, S.Skvernelis kelis kartus 
ironiškai pabrėžė, kad ,,latviai yra 
mūsų broliai“, mat prieš kurį laiką 
iš jo gerokai pasišaipyta, kad la-
tvius pavadino ne broliais, o kon-
kurentais.

Anykštėnai kandidato į Prezi-
dentus klausė apie valstybės skolą, 
apie ,,Kubiliaus ir Šimonytės pa-
vogtas VRM pareigūnų pensijas“, 
apie tai kodėl penkios televizijos 
koncerno MG Baltic rankose. Pa-
sak S.Skvernelio, Lietuvos skola 
sudaro 35 proc. bendrojo valstybės 
vidaus produkto, o skolos aptarna-
vimas per metus kainuoja 500 mln. 
eurų. Pensijas VRM pareigūnams 
jis žadėjo grąžinti, o kalbėdamas 
apie MG Baltic, neįvardydamas 
šio koncerno, premjeras sakė, kad 
jeigu ,,sprendimai jiems bus pa-
lankūs, man, Bakui ir Skirmantui 
reiks nešti muilą iš šalies.“

Atsakydamas į anykštėno 
klausimą apie politikų reitingus, 
S.Skvernelis kalbėjo, kad visi kuo 
nors tiki - vieni tik Dievu, kiti - so-
ciologais ir ekspertais.

,,Ar neišrinktas Prezidentu lik-
site premjeru?“- kandidato į pre-
zidentus paklausė gimnazistas, 
jaunasis konservatorius Šarūnas 
Grigonis. S.Skvernelis aiškino, kad 
atsakymas į šį klausimą yra labai 
sudėtingas - Vyriausybės vadovas 
neatmetė varianto, jog jeigu rinki-

mų rezultatai jam bus labai nepa-
lankūs, pats pasitrauksiąs iš par-
eigų. Tačiau, pasak S.Skvernelio, 
situacija gali priklausyti ne tik no 
jo pačio, o drauge  nuo to, kas taps 
Prezidentu ir kaip persiformuos 
Seimo dauguma. 

Išgirdęs auditorijos klausimą, 
kaip balsuoti per referendumą dėl 
dvigubos pilietybės, S.Skvernelis 
kvietė pritarti galimybei Lietuvos 
piliečiams turėti ir antrąją piliety-
bę. Pasak S.Skvernelio, Lietuva 
dėl to nieko nepraras, o emigravu-
sieji iš šalies gaus moralinį vals-
tybės palaikymą. ,,Rusijos, Bal-
tarusijos, Kazachstano piliečiai 
negalės gauti Lietuvos pilietybės. 
Tai nėra socialiai teinga, bet tai 
padaryta dėl mūsų saugumo“, - 
pasakojo S.Skvernelis. Referen-
dume dėl dvigubos pilietybės pri-
tarimui reikia daugiau nei 50 proc. 
balsų nuo rinkėjų skaičiaus. Kartu 
su Prezidento rinkimais vyks ir 
dar vienas referendumas, kuriuo 
siekiama sumažinti Seimo narių 
skaičių nuo 141 iki 121. Šio refe-
rendumo idėjai Vyriausybės vado-
vas taip pat sakė pritaręs. 

Anykštėnė Marijona Fergizienė 
turėjo originalų pasiūlymą. Pa-
sak jos, nėra teisinga, kad našlių 
pensijos mokamos tik paskutinei 
našlei, jos nuomone, našlių pensi-
jas reikėtų mokėti ir ankstesnėms 
vėlionio žmonoms.

Baigiantis renginiui, Seimo na-
rys A.Baura ir jo padejėja Regina 
Patalauskienė S.Skverneliui įteikė 
gėlių ir ,,Ažuožerių sodų“ obuo-
lių. A.Baura sakė, kad obuoliai 
yra ,,lobistiniai“, pasak politiko, 
labai būtų gerai, jog būtų nuspręs-
ta sumažinti PVM tarifą lietuviš-
kiems obuoliams. Deja, Vyriau-
sybės vadovas A.Baurai nežadėjo 
PVM lengvatos obuoliams. Mat, 
pasak jo, - Europos Sąjungos rin-
koje privaloma taikyti tokio paties 
dydžio PVM-us visų ES šalių , 
to paties pobūdžio prekėms ir, 
sumažinus PVM lietuviškiems 
obuoliams, tektų mažinti PVM ir 
lenkiškiems. 

Nežadėjo S.Skvernelis ir kuror-
to statuso Anykščiams suteikti. Jis 
aiškino, kad jau verčiau Anykščiai 
atitiktų visus kurortui keliamus 
reikalavimus ir neturėtų statuso 
nei turėtų statusą, bet neturėtų 
infrastruktūros, nes pats statusas, 
titulas iš esmės jokių privalumų 
nesuteikia.

Anykščių rajono valdžios at-
stovų renginyje nesimatė, o ir 
S.Skvernelio komandoje, atvyku-
sioje iš Vilniaus, didesnių žvaigž-
džių, išskyrus minėtą S.Malinauską 
bei buvusį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininką Zenoną Vai-
gauską, nebuvo. 

Po renginio anykštėnai buvo 
pakviesti nusifotografuoti su kan-
didatu į Prezidentus S.Skverneliu, 
jiems žadėta iš karto padovanoti 
nuotraukų, įamžinusių susitikimo 
momentą.. 

Didesnių pažadų Anykščiuose Saulius Skvernelis nežarstė.

Į susitikimą su Sauliumi Skverneliu prisirinko pilna susidomė-
jusių  renginiu dalyvių Anykščių kultūros centro mažoji salė.
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Prekes išbando pats pardavėjas
Anykščiuose, Vilniaus gatvės ,,Norfoje“, veikiančios parduotuvės ,,Viskas žvejui“ savininkas 

Audrius Mulevičius didelę dalį parduodamų prekių yra išbandęs pats. Prieš dešimtmetį atidaryta 
A.Mulevičiaus žvejybos reikmenų parduotuvė yra ir savotiškas žvejų klubas, kartais vyrai į ją už-
suka tik pasidalyti žuklės įspūdžiais ar aptarti masalų.  

Tiesa, pasak A.Mulevičiaus, 
anekdotai apie žvejų melagystes 
yra labai gyvenimiški. ,,Kai kaž-
kam pavyksta sužvejoti  didesnį 
laimikį - geriausiu atveju, sužinosi 
tik vandens telkinį, kuriame žuvis 
buvo pagauta. Tikslios vietos nie-
kas nenurodo. Paprastai žvejai vie-
nas kito to net ir neklausinėja, nes 
supranta, kad vargu ar išgirs teisy-
bę“, - kalbėjo A.Mulevičius.

Pačiam Audriui žvejyba yra ho-
bis nuo vaikystės, nors dabar  jau 
ne tik pramoga - vyriškis pats iš-
bando masalus, pašarus, kvapus ir 
kitas savo parduotuvės prekes. Juk 
geras pardavėjas turi žinoti, ką par-
duoda, kaip produktas veikia ir ar 
apskritai veikia. 

Kiek vienetų prekių ,,Viskas 
žvejui“ parduotuvėje yra, versli-
ninkas sakė nežinąs. Tūkstančiai...  

Vien guminukų - masalų plėšrioms 
žuvims - spalvų ir formų pasirinki-
mo spektras nežvejonačiam žmo-
gui sunkiai suvokiamas. Verslinin-
ko paklausėme, ar tikrai kiekviena 
lydeka turi savo mėgstamą maisto 
spalvą? Vyriškis juokėsi, kad tas 
masalas ne tik lydekų, bet ir žvejų 
,,gaudymui“ yra skirtas. Bet paskui 
rimtai pridūrė, kad masalo spalvos 
pasirinkimas priklauso nuo van-

Audriaus Mulevičiaus ,,įrodymai“, kad ,,Viskas žvejui“ parduotuvės masalai veikia.

Parduotuvė ,,Viskas žvejui“ įsikūrusi Vilniaus gatvės ,,Norfoje“.

dens telkinio - bėgantis ar stovintis 
vanduo, koks to telkinio uždum-
blėjimo lygis, kokia vandens spal-
va. Žodžiu, daug įvairių žvejybinių 
subtilybių...

Susiruošęs žvejoti žmogus ,,Vis-
kas žvejui“ parduotuvėje gali su-
sipirkti visą reikiamą įrangą ,,nuo 
nulio“. ,,Kokia žvejo reikmenų 
komplekto kaina?“ -  paklausėme 
A.Mulevičiaus. Pasak verslininko, 
kainos diapazonas būtų kaip ir per-
kant automobilį. Beveik beribis... 
Pradedantis žvejys įrangos kom-
plektą susirinks ir už 100 eurų, 
bet be didelių pastangų žvejybos 
reikmenų parduotuvėje gali išleisti 
ir tūkstančius. Tiesa, Anykščiuose 
prekių spektras adaptuotas anykš-
tėnams, o mūsų mieste žvejų mi-
lijonierių, matyt, kiek mažiau nei 
Vilniuje ar Kaune. Parduotuvė 
,,Viskas žvejui“ taip pat siūlo ir ap-
rangą bei apavą, skirtą žvejams.       

Žvejybos reikmenų parduotuvė 
nedideliame Anykščių mieste - ni-
šinis, specifinis verslas. Milijonų iš 
jo neuždirbsi, tačiau A.Mulevičiui, 

pagal išsilavinimą inžinieriui,  par-
duotuvė nėra vienintelė jo veikla ir 
pagrindinis pajamų šaltinis. 

Parduotuvės savininkas mano, 
kad žmonių, kurie bent kartkartė-
mis savo kūdroje pagaudo karosų, 
Anykščių rajone yra tūkstančiai, 
tačiau tikrų žvejų - nepalyginamai 
mažiau. Bet ir vadinamųjų ,,pro-
fų“, kurie nuolat domisi žvejybos 
technologijų naujienomis, mūsų 
rajone yra gana solidus skaičius. 

Anykščiai - ne Molėtai ar Igna-
lina -  vandens telkinių mūsų rajo-
ne nepalyginamai mažiau. Tačiau, 
pasak A.Mulevičiaus, vargu ar 
Anykščiuose mažiau žvejų nei iš 
pirmo žvilgsnio vandeningesniuo-
se rajonuose. ,,Turim Šventosios 
upę, turim didžiulį Rubikių ežerą. 
Žvejybos vietos mūsų rajone tikrai 
nėra ,,deficitas“. Į mūsų parduo-
tuvę užsuka ne tik anykštėnai, bet 
ir miesto svečiai bei pro šalį pra-
važiuojantys“, - sakė parduotuvės 
,,Viskas žvejui“ savininkas.

-ANYKŠTA

legenda

- Kiek jūs pati grojate savo ma-
lonumui?

- Vasarą galiu groti nors ir kelias 
valandas, tačiau per mokslo metus, 
kai žinau, kad laukia šešios-septy-
nios pamokos – groju tik tai, ką rei-
kia išmokti ar išanalizuoti.

- Kokią muziką mėgstate atlikti 
ir klausytis? O galbūt esate muzi-
kinių kūrinių sukūrusi ir pati?

- Mėgstu skambinti pagal nuotai-
ką: klasėje, kai lieku viena, tiesiog 
imu iš spintos kūrinius ir juos groju. 
Kartais namuose skambinu, galvo-
dama apie mokinį, kuris tą kūrinį 
tuo metu mokosi – ateina daug 
gerų minčių. O kai klausausi, man 
svarbesnė kūrinio interpretacija, o 

ne pats kūrinys. Tarkim, žaviuosi 
W. A. Mozarto „Mažąja nakties 
serenada“, kurią groja Lietuvos ka-
merinis orkestras, nes ją diriguoja 
Saulius Sondeckis, tačiau šis kūri-
nys jau žymiai mažiau man patinka, 
kai diriguoja kiti dirigentai kitiems 
orkestrams. Pati nekuriu, mano am-
plua – metodika.

- Galbūt turite kažkokią svajo-
nę, kuri susijusi su muzika?

- Dažnai rezultatai pranokdavo 
mano pačios lūkesčius: nedrįsau 
svajoti, kad daug mano mokinių 
gros su orkestrais ar pelnys Grand 
Prix apdovanojimus: taip išėjo lyg 
savaime, tačiau vaikystėje turė-
jau svajonę, kad šeimos dvare vėl 
skambėtų fortepijonas kaip laikais, 

kai iki tremties ten gyveno mamytė. 
Ji jau pildosi: daug vasarų, atgavę 
dvarą, skambiname pianinu mes ir 
mūsų draugai, tačiau iki įsikūniju-
sios vizijos dar reikia, kad atgytų 
visa sodybos aplinka ir atkeliautų 
tikras fortepijonas.

- Kaip vertinate Anykščių mu-
zikinį gyvenimą? Ar pakanka 
profesionalių, įdomių koncertų?

- Anykščiai turi puikias koncerti-
nes sales ir nenuilstančius koncertų 
rengėjus, taigi anykštėnams labai 
pasisekė – nuolat vyksta labai įvai-
rūs ir aukščiausio lygio koncertai. 

- Jūsų sutuoktinis taip pat yra 
muzikantas. Tai privalumas?

- Balys bendramintis, mes – puiki 

komanda: jis, dešimt metų dėstęs 
muzikos literatūrą, yra „pasikaus-
tęs“ šioje srityje ir labai įdomus pa-
šnekovas. Man svarbu su juo aptarti 
interpretacijos klausimus, supranta-
me vienas kitą iš pusės žodžio. 

- Ar sūnus Julius muzikuoja?
- Julius užsiima individualia vei-

kla ir dabar muzikuoja retai, tačiau 
nuo ketverių prie fortepijono pra-
leisti dešimt metų padeda jam dabar 
atsirinkti muzikos vertybes, turėti 
savo skonį. Kadaise jį muzikos mo-
kiau aš, o dabar vyksta atvirkščiai 
– jis man padeda pažinti muziką, 
kuri nėra akademinė, labai įdomu 
klausytis jo pastebėjimų apie ko-
kios nors grupės vokalą, improviza-
cijas. Linksmai nuteikia, kai Julius, 

klausant klasikinės operos solistų 
projekto ar koncerto, turėdamas ab-
soliučią klausą, iškart pasako, kokią 
aukščiausią natą ima dainininkas. 

- Jūsų posakis?
- Kai kas nors netikėto nutinka 

mano mokiniui, man dažnai išsprūs-
ta: „Kokia mokytoja, tokie ir moki-
niai“. Tai juos visada paguodžia ir 
pakelia nuotaiką. O šiaip, mėgstu 
posakį - „Ką pasėsi, tą ir pjausi“.

- Kas Jums patinka/nepatinka 
Anykščiuose?

- Man patinka viskas, išskyrus 
visiems mažesniems miestams bū-
dingus kelis trūkumus. Anykščiai 
yra gražūs ir vis gražėja, man patin-
ka intensyvus ir vertingas kultūrinis 
gyvenimas, o vienas geriausių daly-
kų – takas palei Šventąją.

-ANYKŠTA

Audriaus Mulevičiaus parduotuvė „Viskas žvejui“ veikia jau dešimtmetį.

(Atkelta iš 5 psl.)

Geras mokytojas yra nuoširdus
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spektras

Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą 
Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
Parduodamas pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-1002-0014, pažymėjimas plane 2I1p, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų mūro, aukštų skaičius – 1, 

užstatytas plotas – 30,00 kv. m, statybos metai – 1992; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3494-1002-0025, pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos lentų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 37,00 kv. m, statybos metai – 1992, J. Tumo-Vaižganto g. 13, Svėdasai, Anykščių r. sav. Bendra turto pradinė parda-
vimo kaina – 995 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 450 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 545 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 20 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 99 Eur. 

Dalyvių registracijos pradžia – 2019-05-14, 00.00 val., pabaiga 2019-05-15, 23.59 val.  Aukciono pradžia – 2019-05-20, 09.00 val., pabaiga 2019-05-23 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2019-05-08. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravi-
mo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo 
kodą).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: pastatai yra 0,0705 ha žemės sklype, kuris neparduodamas, pastatų eksploatacijai nustatyti servitutai. Kitos daiktinės 
teisės: servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „E“; kelio servitutas teisė važiuoti transporto 
priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S1“; statinių servitutas (tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S“; statinių servitutas 
(tarnaujantis), pažymėtas simboliu „S2“. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Naudojimo paskirtis – konservacinė, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono lai-
mėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo parda-
vimo viešame aukcione dienos.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją 
apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje 
www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr. 492

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 
TARNYBOS (TOLIAU – SKAT) 2018 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITOS SANTRAUKA
2018 m. SKAT dirbo pagal veiklos planą, suderintą su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.
2018 m. tarnyboje dirbo 3 darbuotojai. 
2018 m. SKAT darbuotojai dalyvavo vidutiniškai 62 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.

Svarbiausi 2018 metų darbai:
1. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės biudžeto, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais finansinis (teisėtumo) auditas. Savivaldybės tarybai pateikta išvada dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 m. 
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės biudžeto, lėšų ir turto valdymo, naudojimo.

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijai, kitiems asignavimų valdytojams bei sveikatos priežiūros įstaigoms buvo 
parengti ir išsiųsti raštai dėl duomenų pateikimo, pateikti klausimynai. Išanalizavus informaciją, pateiktos rekomendacijos dėl 
nustatytų neatitikimų pašalinimo.

3. Audituota: Anykščių rajono savivaldybės administracija, UAB Anykščių komunalinis ūkis, atliktas savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausančio turto veiklos auditas.

4. 2018 metų IV ketvirtyje buvo pradėti UAB „Anykščių vandenys“ ir Anykščių rajono savivaldybės ligoninės veiklos audi-
tai.

5. Taip pat buvo atliekamos poauditinės veiklos procedūros, stebint, kaip vykdomos audituojamiesiems pateiktos rekomen-
dacijos.

Užsak. Nr. 491

Amžinybėn iškeliavo garsus
skulptorius

Vytautas BAGDONAS

Balandžio 17-ąją, eidamas 74-uosius metus, Vilniuje mirė ilga-
metis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro darbuo-
tojas, skulptorius, Dailininkų sąjungos, Meno kūrėjų asociacijos 
narys Jonas Jagėla. Daugiau kaip ketvirtį amžiaus jis paskyrė ša-
lies istorijai įamžinti, buvo gerai žinomas kaip Lietuvos partiza-
nų, politinių kalinių ir tremtinių atminimo puoselėtojas, sukūręs 
daugybę monumentalių skulptūrų, antkapinių paminklų, memo-
rialinių lentų, portretų, mažųjų plastikos kūrinių. 

Šio autoriaus darbų galima pa-
matyti daugelyje mūsų šalies vietų, 
taip pat užsienio šalyse. Skulpto-
riaus Jono Jagėlos sukurtų unika-
lių paminklų, originalių skulptūrų, 
paminklinių ženklų yra Anykščių 
rajone. Troškūnuose 1996 metais 
iškilo paminklas, skirtas Algiman-
to apygardos partizanų atminimui. 
Dar po trejų metų Troškūnuose 
atsirado memorialinė plokštė Šiau-
rės Rytų Lietuvos srities partizanų 
vadui A.Slučkai-Šarūnui atminti. 
Svėdasų seniūnijos teritorijoje, Ši-
monių girioje, prie Priegodo ežero, 
Algimanto apygardos partizanų 
štabo narių žūties vietoje 1999 me-
tais buvo įrengti J. Jagėlos sukurti 
paminkliniai ženklai.  2009 metų 

vasarą Svėdasus papuošė šio skulp-
toriaus sukurtas paminklas krašto 
kovotojams dėl Lietuvos laisvės. 
2014 metais įrengta memorialinė 
plokštė Svėdasų seniūnijos Jotko-
nių kaime, skirta rezistencijos da-
lyvių Pajarskų šeimai.

Skulptorius J. Jagėla sukūrė pa-
minklų, skirtų įamžinti Gulago la-
geriuose žuvusiems lietuviams. Jie 
pastatyti Kazachstane, Karelijoje, 
taip pat Austrijos mieste Monthau-
sene. Paskutinis šio skulptoriaus 
darbas – paminklas legendiniam 
partizanų vadui Adolfui Rama-
nauskui-Vanagui, gegužės mėnesį 
iškilsiantis Čikagoje (JAV).  

Skulptorius Jonas Jagėla buvo 
apdovanotas ordino „Už nuopel-

nus Lietuvai“ Riterio kryžiumi 
(2007 m.).

Jis buvo gimęs 1945 m. birželio 
29 d. Kupiškio rajone, Čivuose. 
Baigęs Skapiškio vidurinę moky-
klą, 1961-1966 metais mokėsi Tel-
šių taikomosios dailės technikume 
dailiojo metalo specialybės, paskui 
studijavo skulptūrą Vilniaus dailės 

institute. Nuo 1976-ųjų pradėjo 
dalyvauti parodose. Nuo 1994-ųjų 
dirbo Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centre, 
uoliai akmenyje, betone, metale, 
medyje įprasmindavo mūsų tautos 
istoriją ir didvyriškus patriotų žy-
gius, Tėvynei Lietuvai gyvenimą 
paskyrusius žmones. 

2009 metų birželio 28 d., po Šv. Petro ir Šv.Pauliaus atlaidų, 
pašventinus paminklą Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos 
laisvės, šio kūrinio autoriui, skulptoriui Jonui Jagėlai ( kairėje) 
Padėką įteikia  tuometinis Anykščių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Donatas Krikštaponis.

Rinkimai. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) skelbia kandida-
tus dalyvauti Europos Parlamento 
(EP) rinkimuose. Juose dalyvaus 
dešimt partijų, vienas partijų blo-
kas ir penki visuomeniniai rinki-
mų komitetai, surinkę ne mažiau 
kaip 10 tūkst. parašų už savo 
keliamus sąrašus. Rinkimuose 
dalyvauja Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų 
partija, Lietuvos socialdemokra-
tų partija, Tėvynės sąjunga-Lie-
tuvos krikščionys demokratai, 
Lietuvos centro partija, Darbo 
partija, Lietuvos socialdemokra-
tų darbo partija, Lietuvos laisvės 
sąjunga (liberalai), Liberalų sąjū-
dis, „Tvarka ir teisingumas“. Ko-
aliciją sudarė Lietuvos lenkų rin-
kimų akcija-Krikščioniškų šeimų 
sąjunga ir Rusų aljansas, ji va-
dinasi „Valdemaro Tomaševskio 
blokas“. Taip pat registruoti šie 
visuomeninių rinkimų komitetų 
sąrašai: „Aušros Maldeikienės 
traukinys“, „Lemiamas šuolis“, 
„Stipri Lietuva vieningoje Euro-
poje“, „Vytautas Radžvilas: su-
sigrąžinkime valstybę!“, „Prezi-
dento Rolando Pakso judėjimas“. 
Europos Parlamento rinkimai 
vyks gegužės 26 dieną. Lietuva 
rinks 11 europarlamentarų.

Nebeišeis. Koncerno „Ache-
mos grupė“ leidžiamas laikraštis 
„Lietuvos žinios“ nuo gegužės 
nebebus leidžiamas. Paskutinis 
jo numeris bus išleistas balandžio 
30-ąją. Tačiau leidybos teises ir 
intelektinę nuosavybę planuoja-
ma parduoti. Grupė pranešė, kad 
likviduojama ir pati bendrovė 
„Lietuvos žinios“, kuri, be dien-
raščio, leidžia interneto portalus 
lzinios.lt ir jonavosnaujienos.
lt bei Jonavos rajono laikraštį 
„Naujienos“.

Traukiasi. Po konflikto su Vil-
niaus krepšinio klubo „Rytas“ 
aistruoliais europarlamentaras 
Antanas Guoga paskelbė pasi-
traukiantis iš komandos prezi-
dento pareigų. A. Guoga su klu-
bo aistruolių grupe „B Tribūna“ 
apsižodžiavo po to, kai politikas 
šią savaitę gyvai stebėjo Kau-
no klubo „Žalgiris“ rungtynes ir 
buvo užsidėjęs kepurę su šios ko-
mandos simbolika.

-BNS
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įvairūs

siūlo darbą

parduoda Vištos, Vištaitės!
Balandžio 30 d. (antradienį) 

prekiausime Kaišiadorių raj. 
paukštyno 10 mėnesių vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spal-
vų vištaitėmis. Prekiausime 
lesalais.

Svirnai - 8.00; Kavarskas 
- 8.10; Janušava - 8.20; 
Anykščiai (miesto turgu-
je) - 8.40; Skiemonys - 9.10; 
Mačionys - 9.25; Burbiškis - 
9.40; Rubikiai - 9.50; Debeikiai 
- 10.00; Leliūnai - 10.10; 
Svėdasai - 10.25; Viešintos 
- 15.25; Troškūnai - 15.45; 
Laukagaliai - 16.00; Traupis - 
16.10; Levaniškiai - 16.20; 

Tel. (8-699) 12631.

Didieji mėsiniai  kalakutai!
Balandžio 30 d. (antradienį) 

prekiausime paaugintais, anglų veislės 
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, 
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukšty-
nas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-
500 vakcinuotais  mėsiniais broileriais 
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir 
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais 
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių 
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesa-
lais. Priimami išankstiniai užsakymai .

Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10; 
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto tur-
guje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys 
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50; 
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10; 
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.25; 
Troškūnai - 15.45; Laukagaliai - 16.00; 
Traupis - 16.10; Levaniškiai - 16.20; 

Tel. (8-699) 12631.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, 

(8-652) 37118.

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Kondicionierių, šilumos siurblių 
oras/vanduo, kieto kuro katilinių, 

kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.

Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,

J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442, 

(8-381) 5-43-74.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio 

Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

UAB „Transporto centras“

autobusus, mikroautobusus 
keleivių -pervežimui.
Tel. (8-686) 95708.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Ilgastrėliais 
ekskavatoriais 

kasame tvenkinius, 
valome ežerų
pakrantes bei 

atliekame kitus pana-
šaus profilio darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

ĮMONEI DARBUI AUKŠTAITIJOJE REIKALINGI:

1.Kelininkas-kelių statybos darbų vadovas.

Darbų pobūdis: vadovauti kelių tiesimo darbams, organizuoti 
statybos darbus objekte, kontroliuoti darbų kokybę, ruošti tech-
ninę dokumentaciją, vykdyti numatytų resursų bei medžiagų 
tiekimo kontrolę.

Reikalavimai: kelių statybos technologijų išmanymas, gebėji-
mas skaityti brėžinius, gebėjimas savarankiškai organizuoti ir 
valdyti statybos procesą, darbo patirtis kelių statybos srityje.

Atlyginimas: nuo 2500 Eur. (su mokesčiais)

2.Kelio darbininkai.

Darbų pobūdis: sankasų, pralaidų įrengimas,kelio pagrindų 
įrengimo darbai, kelio bortų statymas, trinkelių klojimas.

Reikalavimai: darbo patirtis.

Atlyginimas: pagal atliktus darbus, nuo 1300 Eur. (su mokes-
čiais)

Kreiptis: UAB „Vėjo birža“ J.Basanavičiaus g.29, 
Anykščiai

Tel.:+370 687 45530

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties – 
sudarome mokymosi sąlygas. 
Taip pat bendradarbiauja-
me pasirašydami trišales 

sutartis su darbo užimtumo 
tarnyba, dėl finansavimo rei-
kiamai kompetencijai įgyti. 

Tel.: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.

Gydytojui V. MACIJAUSKUI ir slaugytojai L. SLAPŠIENEI

Nuoširdžiai dėkoju už labai gerą gydymą ir linkiu geros 
sveikatos, sėkmės asmeniniame gyvenime.

V. Krestovienė

Reikalingi 
suvirintojai. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411. 

Reikalinga tvarkinga ir sąžininga 
moteris, galinti nuolat (5 dienas 
per savaitę) prižiūrėti senyvo am-
žiaus močiutę (Anykščių r., 12 km 
nuo Anykščių). Močiutė savaran-
kiška.

Tel. (8-679) 60053.

Ūkyje reikalinga (-as) melžėja 
(-as).

Tel. (8-673) 03533.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 28 d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, spar-
čiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai tel. 
(8-608) 69189. 

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys 
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, 
Burbiškis 15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, 
Kurkliai 16:15, Staškuniškis 16:25.

Kavarsko paukštynas 
prekiauja 

vienadieniais ir 
paaugintais viščiukais 

broileriais, lesalais.
  Tel. (8-611) 46451.

ŠILŲ ŪKIS prekiauja ROSS – 308 
VEISLĖS VIŠČIUKAIS BROILERIAIS 

UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ 
Siūlome 1 – 5 savaičių 
paaugintus viščiukus.

 Prekiaujame penktadieniais ir 
šeštadieniais 13-16val.

 Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio raj.

 Informacija ir registracija
 tel. (8-613) 47475.

dovanoja
Naudotą šaldytuvą. Aukštis 1,60 m.
Tel. (8-609) 09940.

3 mėn. kalytę. Juoda rudomis le-
tenėlėmis.

Tel. (8-648) 30917.

Medinę daržinę nisigriauti ir išsi-
vežti patiems.

Tel. (8-679) 02099.

rado
Jurzdiko kaime rastas raktų ry-

šulys.
Tel. (8-678) 54382.

Išsinuomoja

Žemės paskirties žemę 
Viešintų, Andrioniškio, Troškūnų, 
Kavarsko seniūnijose. 

Tel. (8-624) 77507 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

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

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

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

Atlieka geodezinius matavimus. 
Tel. (8-646) 59392.

Atlieka įvairius statybos darbus. 
Stogų dengimas, terasos, karkasi-
niai statiniai ir tt. Vidaus ir išorės 
apdaila. Mūro darbai. 

Tel. (8-626) 81699 .

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata, 
sertifikuotos medžiagos. 

www.eko-siluma.lt. 
Tel. (8-699) 18885. 
 

Fasadų šiltinimas, fasadų ap-
dailos darbai. Tinkuoja, deda de-
koratyvinį tinką. Dengia šlaitinius 
stogus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Stogų dengimas, terasos, įvairūs 
statybos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

Statybos ir remonto darbai, sto-
gų dengimas, skardinimas, fasadų 
dažymas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgalaikė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Mini ekskavatoriaus nuoma. 
Tel. (8-684) 29023. 

Pavojingų medžių pjovimas, ge-
nėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. (8-683) 99233, 
greblysirbebras@gmail.com 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.  

Buria Taro kortomis. Pasako pra-
eitį, ateitį. Atkalba nuo prakeikimų.

 Tel. (8-645) 10884.
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Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas, 
konsultacijos.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių mieste ir sodybą 
Anykščių r. 

Tel. (8-608) 75715.

Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį 
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a 
sklypu. Naujas stogas, plastikiniai 
langai. 7000 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.   

1 kambario 28 kv. m butą (4 
aukštas, be balkono) Ramybės 
mikrorajone arba keičia į 2 kam-
barių butą Ramybės mikrorajone 
ar miesto centre.

Tel. (8-672) 95801.

Tvarkingą 2 kambarių butą 
Anykščių mieste ir 2 kambarių 
butą Naujuosiuose Elmininkuose. 

Tel. (8-678) 46964.

3 kambarių butą Žiburio g. 
Anykščių m. ir 3 kambarių butą 
Ažuožeriuose.  

Tel. (8-602) 30754.

2 kambarių butą Kavarske. Butas 
daugiabučio antrame aukšte, be 
komunalinių patogumų, šildomas 
krosnimis, plastikiniai langai.

Tel. (8-600) 88896.

Sodą.
Tel. (8-611) 03309.

Kuras

Nebrangiai - alksnines, juo-
dalksnio ir kitokias malkas kala-
dėmis. Atveža į vietą (Anykščių 
mieste ar greta). 

Tel. (8-624) 39558.

Lapuočių malkas. Veža kaladė-
mis, skaldytas iki 9 erdv. m, miš-
kavežiu 30 erdv. m. 

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Visoje Lietuvoje brangiai - įvai-
raus brandumo mišką ir žemę ap-
augusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Moku geriausią kainą už mišką 
visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017. 

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Namą Anykščiuose. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-613) 47572

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, motociklus, sun-
kvežimius, traktorius. Gali būti ne-
važiuojantys.

Tel. (8-680) 49007.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pristaty-
mo kiekis 30 - 60 erdm. Kaladėmis, 
pristatymo kiekis 7 erdm. 

Tel. (8-656) 01913.

Malkas po 7 erdmetrius: berži-
nės 180 Eur, alksninės 160 Eur, 
maišytos 170 Eur. Atveža kaladė-
lėmis. Skaldytos 20 Eur brangiau.

Tel. (8-607) 24278.

Nebrangiai beržines, alksnines mal-
kas kaladėmis, trimetres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Kaladėlėmis ir skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytas malkas ir pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel.(8-675) 63191.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Pigūs ir kokybiški medžio briketai 
ir granulės. Pristato. Veža įvairius 
krovinius iki 10 t su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Kita

Dadano tipo 16 rėmų su dvejomis 
meduvėmis naujus bičių avilius.

Tel. (8-612) 19001.

Bites.
Tel. (8-609) 43180.

Karvę.
Tel. (8-617) 29996.

Tujas, Anykščių raj. Viešintos. 
Tel. (8-659) 06302.

Įvairių veislių braškių daigus, 
išaugintus D. Lingienės ūkyje 
Anykščių r.

Tel. (8-687) 45219.

Vaboliuose (šalia Dusetų) ba-
landžio 27–28 dienomis prekiaus 
dvimečiais lynukais. Kaina 1 Eur 
– 2 vnt. 

Tel. (8-656) 54300.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių 
kiaulių skerdiena 1,87 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

oras

+10
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mėnulis
Balandžio 27 - 29 d. delčia.

Prudencijus, Valerija, 
Vygantas, Rimgailė, Vitalius, 
Vygandas.

Anastazas, Zita, Gotautas, 
Aušra, Žydrė, Edilija.

šiandien

balandžio 28 d.

balandžio 29 d.
Kotryna, Tarmantas, Indrė, 
Augustinas, Rita.

vardadieniai

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
8 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Sūnus ir tėvas ateina prie ežero 
žvejoti.

Tėvas sako:
-Sūneli,duok man duonos, pamai-

tinsim žuvis.
-Aš ją suvalgiau.
-Gerai, duok košės.
-Ir ją suvalgiau.
-Tada baik valgyti sliekus ir eikime 

namo....

***

Alų galima gerti vokiškai: su deš-
relėmis. Angliškai: su bulvių traš-
kučiais. Japoniškai: su suši. Bet aš 
mėgstu rusiškai: su degtine.

***

Rytą atsikėlęs sūnus klausia tėvo:
- Tėvai, kokį vyną mes vakar gė-

rėm?
- Sausą.
- Tikrai sausą?
- Na, tikrai.
- O tai kodėl mano kelnės šlapios?

***

- Onute, ar tave vaikystėje draugai 
pravardžiuodavo?

- Taip, knysliuku vadindavo...
- Todėl, kad tu tokia visa apvali ir 

apkūni?
- Ne, tiesiog draugai buvo tikri 

kiaulės...

***

Dvi blondinės kalbasi:
- Ech… Man dar tik 30, o jau taip 

noriu į pensiją… Galėčiau užbaigti 
savo antrąją knygą…

- O tu rašai knygas?
- Ne, tik skaitau.

***
Senelė su seneliu labai mėgo žais-

ti slėpynes. Ryte bobutė nuo senelio 
slėpdavo samagoną, bet jei senelis 
jį rasdavo, tai vakare jau slėpdavosi 
bobutė...

Amiliutė piktinasi mero interviu, kuriame jis
žada slėpti, kokius augalus augins

Interviu kai paskaičiau,
Tai giliai susimąsčiau. 
Mums nesiseka su merais -
Linksta jie vis į aferas. 

Vienas poveikiu prekiavo,
Žemę, kalba, parceliavo.
Skelbės -,,gaudau aš vagis“,
Bet daboklėn sėdo jis. 

Išsirinkome Sigutį,
Laukėm – gal atlėgs truputį. 
Regis, doras jis žmogus, 
Gerbia Dievą. Negodus.
 
Bet, paskaičiusi ,,Anykštoj“,
Tvirtinti taip nesriryžčiau. 
Skelbias jis visam rajonui:
Slėpt jam augalus – malonu. 

Nesakys jis net kaimynei,
Traupio ką sode augina!
Ne kitaip, kaip kanapes
Ten daigina už babkes...

Kavarsko šaltinyje - prevencinės savižudybių 
priemonės

Į Kavarsko šaltinio baseinėlį pri-
leista vaivorykštinių upėtakių, o 
šalia jo pakabinta informacinė len-
telė. Joje nurodyta, kad upėtakius 
draudžiama maitinti vegetarišku 
maistu - jie minta lervomis, slie-
kais, faršu ir panašiai.

Priminsime, jog Kavarsko šal-
tinis labiausiai išgarsėjo po to, 
kai jame buvo rastas nuskendusio 
- kaip įtariama, nusiskandinusio 
katino kūnas. Šis katinas dabar ži-
nomas kaip legendinis Kavarsko 
Katinas. Tas ūsuotasis skenduolis 
nebūtų taip išgarsėjęs, jeigu ne vie-
nas koldūnų valgytojas, kuris pra-
džioje užsuko į buvusio Kavarsko 
seniūno Algirdo Gansiniausko 
kavinę, kurioje išgirdo, kad kol-

dūnai verdami šaltinio vandenyje, 
o paskui nuėjo prie kavinėje rekla-
muoto šaltinio ir baseinėlyje rado 
plūduriuojantį velionį... Ir aiškink 
tu žmogui neaiškinęs, kad koldū-
nams vanduo iš paties šaltinio, o ne 
iš šaltinio baseinėlio imamas -  vis 
tiek koldūnai į laisvę veržiasi.

Nuo šiol viskas bus kitaip. Jei 
koks murklys sugalvos sekti Ka-
varsko Katino pėdomis ir bandys 
išgarsėti nusižudydamas, jį nuo 
tokio žingsnio turėtų atbaidyti už-
rašas, nurodantis, kuo minta upė-
takiai. Žinia, kad gyvenimu nusi-
vylęs katinas gali nejučia pasijusti 
esąs tik faršas... Tačiau upėtakių 
maistu juk net savižudžiai papras-
tai nepageidauja tapti.   


