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Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Medikai tikino, kad tarp jų 
,,karo stovio“ nėra Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę, liepos 10 
dieną, Anykščių rajono savival-
dybės vadovai susitiko su rajono 
medicinos įstaigų bendruomenių 
atstovais. ,,Tarp gydymo įstaigų 
vyksta nenormali konfrontaci-
ja. Pasiekdavo tokios žinios, kad 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centras pacientus spe-
cialiai nukreipdavo, o gal dar ir 
dabar nukreipia, ne į mūsų, t.y. 
Anykščių, o į Ukmergės ligoni-
nę.Yra noras padaryti taip, kad 
vyktų susikalbėjimas tarp mūsų 
pačių įstaigų“, - apie susitikimo 
tikslus ,,Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius.

Susitikime skambėjo raginimai 
išlaikyti Anykščių ligoninę, kriti-
ka šalies valdančiųjų vykdomai 
sveikatos apsaugos politikai. Da-
lis medikų pageidavo, kad apie 
rajono medicinos įstaigų proble-
mas būtų kalbamasi už uždarų 
durų.

Didžioji dalis susitikime dalyvavusių medikų buvo tik klausytojai.

Anykščių ,,Norfos“ nuomininkai - 
nežinioje

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Rugsėjį rekonstrukcijai bus 
uždaryta Anykščių Vilniaus 
gatvės ,,Norfa“. 

Pertvarkant patalpas, bus 
išplėsta pačios ,,Norfos“ preky-
bos salė ir sumažės nuomoja-
mas plotas. 

Rekonstrukcija turėtų už-
trukti apie porą mėnesių, o 
didžiosios dalies verslo subjek-
tų, kurie nuomojasi patalpas 
,,Norfoje“, ateitis nėra aiški.

Anykščių Vilniaus gavės ,,Norfa“ rugsėjį užvers duris rekons-
trukcijai.

Iš darbo išeina 
jau trečiasis 
Svėdasų 
,,aksakalas“

Baltarusija: 
idėjų mainai, 
liaudies ūkio 
pasiekimai ir 
kepti paršeliai

,,,,Anykšta“ nuolat visas 
valdžias tyliai reketavo (Ypač 
mažutį K.Tubį. Tas verkdavo 
verkdavo, įskiniaubęs į Ra-
mūno Blazarėno krūtinę). 
Dabar reketuoju viešai.“

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS:

Varžybos. Sekmadienį, liepos 
21 dieną, 10 valandą Anykščių kar-
todrome vyks Lietuvos riedslydžių 
taurės II etapo varžybos. Sporti-
ninkai varžysis laisvuoju stiliumi 
sprinto rungtyje. 

Ugnis. Ketvirtadienį Troškū-
nų seniūnijos Raguvėlės kaime, 
Anykščių g., lauke degė drabužiai, 
batai, baldų detalės. Įvykį tiria 
ugniagesiai.

Pirkimas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija paskelbė  
viešąjį ežerų tvarkymo darbų pro-
jektų parengimo  pirkimą.Numaty-
ta Rubikių, Nevėžos bei  Viešinto 
ežeruose šienauti vandens augalus.

Pažintis. Trečiadienį Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai 
susitiko su UAB ,,Autovelda“ di-
rektoriaus pavaduotoju Egidijumi 
Preidžiu. Savivaldybė skelbė, kad 
susitikimas vyks dėl autobusų sto-
ties, tačiau tai buvo daugiau susi-
pažinimo vizitas.

Incidentas. Antradienį Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centre į incidentą su gydytoju, 
Anykščių rajono tarybos nariu 
Kęstučiu Jacunsku įsivėlė anykš-
tėnų tarpe ,,Džekiu Čanu“ vadi-
namas vyras. Įvykį matę asmenys 
tarpusavyje kalbėjosi, kad medikas 
buvo tiesiog užpultas.  Poliklini-
koje buvę žmonės buvo pasiruošę 
kviesti policiją, tačiau gydytojas 
K.Jacunskas nuramino, kad parei-
gūnų pagalba nereikalinga. ,,Jis 
nėra piktybinis, tik įkyrus. Gėda 
prieš žmonės“, - kalbėjo gydytojas 
K.Jacunskas.

Gaisras. Pirmadienį, apie 22 
valandą, Kavarsko seniūnijos Be-
brūnų kaime, Užtvankos g.,  gy-
venamajame name kilo gaisras.
Atvykus ugniagesiams, namo prie-
angyje degė šiukšlės ir namų apy-
vokos daiktai. Aprūko vidus. 

Ordinas. Anykštėnui poetui 
Povilui Kulvinskui įteiktas šv. 
Kazimiero ordinas. Tai LDK kil-
mingųjų palikuonių Ordino narių 
simbolinė insignija. 

Tikėjimas - ne mokslas. Jo nerei-
kia grįsti eksperimentais ar skaičia-
vimais. Tikėjime galimi stebuklai. 
Pabučiuoji varlę -  ir ji pavirsta 
karalaičiu. Arba laikraščio tiražas 
per naktį išauga 400 egzempliorių 
ir dešimt metų išlieka stabilus.

 Pamenu tą 2008 metų liepos pa-
baigą - visi drauge redakcijoje juo-
kėmės, įsivaizduodami prenume-
ratorių eilę, kuri turėjo nutįsti nuo 
šventoriaus iki laidojimo namų, 
kuriuose tuomet veikė ,,Šilelis“.

Protingas indas, beje, ir Nobelio 
premijos laureatas, Rabindranatas 
Tagorė sakė: melas ir didėdamas 
negali virsti tiesa.

Stebuklai
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spektras

Iš Kunigiškių visi patraukė į 
Vaižganto gimtuosius Malaišius, 
pasigrožėjo rašytojo Tėviškės vaiz-
dais, senojo kaimo gryčiomis. 

Susiburta iš Kauno nuolat į gimti-
nę parvykstančios, istorinių Malai-
šių atmintį serginčios menininkės, 
mokslininkės dr. Rimantos Adomai-
tienės (Grižaitės) sodyboje po išla-
kiomis obelimis. Gardžiuodamiesi 

Vaižganto tėviškėje svečiavosi 
Kauno anykštėnai Vytautas BAGDONAS

Liepos 13-ąją, lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto vaikystės ir jaunystės takais keliavo grupė Kauno anykš-
tėnų. Susiburta Kunigiškiuose, kur Tumų Juozukas mokėsi. Daugiau 
kaip tris dešimtmečius buvusioje Kunigiškių pradžios mokykloje vei-
kia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus.

Iš įvairių Anykščių krašto vietovių kilę Kaune įsikūrę kraštiečiai ap-
žiūrėjo muziejų, pasėdėjo senuose mokykliniuose suoluose, domėjosi, 
kaip ruošiamasi tradiciniam respublikiniam renginiui –„Vaižganti-
nėms“ ir Juozo Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių minėjimui.

kaimiškomis vaišėmis, saldumy-
nais, gerdami kvapnią raudonėlių 
arbatą, dalijosi savo prisiminimais 
iš gimtųjų vietų, įspūdžiais iš kelio-
nės Vaižganto takais.

 Knygų apie kryždirbystę autorė, 
ekspedicijų po Anykščių krašto ka-
pines iniciatorė dr. Jolanta Zabulytė 
perskaitė rašytojo Jono Aisčio prisi-
minimų apie Juozą Tumą-Vaižgantą 

Iš Vaižganto gimtinės atgal į Kauną su gražiais įspūdžiais bei 
dovanomis iš Rimantos daržo ir sodo.             Autoriaus nuotr.

ištraukas, architektas Jonas Lukšė 
čia pat braižė matytų kryžių, me-
ninių akcentų, paminklų eskizus ir 
juos komentavo. 

Išlydėdama svečius iš savo sody-
bos Rimanta išleido juos ne tuščio-
mis rankomis: kam lauktuvių įdėjo 

ką tik darže nunokusias cukinijas, 
kam nuskynusi kvapniųjų raudonė-
lių saujelę ar pasisodinimui iškasusi 
pelynų kelmelį. 

O liepos 20-ąją Vaižganto keliais 
keleliais Svėdasų krašte keliaus Vil-
niaus anykštėnai. 

34-erių Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaimo gyventoja dvira-
čiu keliavo ne viena - priekyje 

Kelyje sužalota važiavusi 
su dukra dviračiais moteris

Trečiadienį, liepos 17 dieną, apie 13 val.,kelyje Radiškis - Anykš-
čiai - Rokiškis, ties Debeikių seniūnijos Rašimų kaimu, automo-
bilis partrenkė važiuojamosios kelio dalies pakraščiu dviračiu 
važiavusią moterį, dėl patirtų sužalojimų moteris buvo išvežta į 
Anykščių ligoninės reanimacijos skyrių.

jos taip pat dviračiu važiavo ma-
žametė dukra. 

Liudininkų teigimu, automo-

bilio ,,Renault Master“ vairuo-
tojas, priešais išvydęs atvažiuo-
jantį vilkiką, pasitraukė arčiau 
važiuojamosios kelio dalies ir 
veidrodėliu kliudė dviračiu va-
žiavusią moterį.

Nuo smūgio dviratininkė buvo 
nublokšta į pakelės griovį, prie-
kyje važiavusi jos mažametė 

dukra nenukentėjo, tik patyrė 
didžiulį išgąstį.

Automobilį ,,Renault Master“ 
vairavo 45-erių Kauno miesto 
gyventojas, jis prie vairo buvo 
blaivus.

Policija dėl nelaimės kelyje 
pradėjo ikiteisminį tyrimą.

-ANYKŠTA

Svėdasų mokykloje A.Kirvėla 
dirbti pradėjo 1977-aisiais, iš karto 
po studijų. Iki 1984-ųjų jis dirbo 
istorijos mokytoju, po to vienus 
mokslo metus pabuvo direktoriaus 
pavaduotoju, o 1985 -aisiais tapo 
mokyklos vadovu. 

Vidurinės mokyklos, vėliau gim-
nazijos direktoriumi jis dirbo 34-e-
rius metus, taigi, pirmiesiems, jo, 

kaip direktoriaus, išleistiems abitu-
rientams dabar jau yra per penkias-
dešimt metų. 

Rajono Tarybos sprendime, ku-
riuo ateinantį ketvirtadienį ilgame-
tis direktorius bus atleistas iš dar-
bo, nurodyta, jog  darbo santykiai 
su A.Kirvėla bus nutraukti rugpjū-
čio 26  dieną. Jam bus išmokėta 
šešių mėnesių jo vidutinio darbo 

Iš darbo išeina jau 
trečiasis Svėdasų ,,aksakalas“

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš darbo traukiasi Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos 
direktorius, 64-erių Alvydas Kirvėla. 

Jis mokyklai vadovavo nuo 1985-ųjų, buvo vienintelis Anykščių 
rajono bendrojo lavinimo įstaigos vadovas vyras.  

užmokesčio dydžio kompensacija 
iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos lėšų. 

Gimnazijos direktoriaus funk-
cijas bus pavesta atlikti šios mo-
kyklos direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui Kristinai Dilienei.

Priminsime, jog ateinančią sa-
vaitę iš darbo išeis Svėdasų seniū-
nas Valentinas Neniškis, kuris šį 
darbą dirbo 24-erius metus. 

Nuo šių metų pradžios Svėdasų 
girininko pareigas paliko Donatas 
Tuska, girininkijai vadovavęs 31-
erius metus.

Alvydas Kirvėla Svėdasų 
mokyklai vadovavo 34-erius 
metus.

Sulaikė. Policijos pareigūnai 
Vilniuje sulaikė Rusijos versli-
ninką Romaną Ružečko, įtariamą 
prisidėjus prie užterštos naftos 
krizės Vidurio ir Rytų Europoje, 
kai buvo sustojęs jos tiekimas 
per naftotiekį „Družba“. „Galiu 
patvirtinti patį faktą, kad vykdant 
Interpolo paiešką asmuo buvo 
sulaikytas. Prokuratūra nuo de-
talesnių komentarų susilaiko“, 
– penktadienį BNS sakė Genera-
linės prokuratūros atstovė spaudai 
Elena Martinonienė.

Palaikymas. Didesnė dalis par-
lamentarų iš Mišrios Seimo narių 
grupės kitą savaitę per balsavimą 
turėtų palaikyti Sauliaus Skverne-
lio kandidatūrą tęsti premjero par-
eigas, sako šios grupės vadovas.

„Manau, kad po tokio turiningo 
susitikimo, palaikančiųjų iš Miš-
rios grupės bus. Iš tų pasisakymų 
ir nuotaikų, manyčiau, kad bus“, 
– penktadienį po susitikimo su S. 
Skverneliu Seime žurnalistams 
sakė Rimas Andrikis.Jis teigė ma-
nąs, kad premjero kandidatūrą pa-
laikys didesnė dalis Mišriai Seimo 
narių priklausančių parlamentarų.

Ministrai. aujojoje Vyriau-
sybėje tikrai keisis mažiausiai 
trys ministrai, sako laikinai par-
eigas einantis premjeras Saulius 
Skvernelis. „Iš esmės tikrai kei-
sis ne mažiau nei trys ministrai. 
Ne paslaptis – sritys, kurios pa-
gal koalicijos susitarimą atitenka 
„socialdarbiečiams“ ir lenkams“, 
– žurnalistams penktadienį Sei-
me sakė Vyriausybės vadovas. 
Daugiau detalių dėl Vyriausybės 
formavimo S. Skvernelis žada 
pateikti antradienį po Seimo bal-
savimo dėl pritarimo vėl skirti jį 
premjeru.  S. Skvernelis Vyriau-
sybei vadovauja nuo 2016 metų 
pabaigos. Po prezidento rinkimų 
gegužę jo vadovaujama Vyriausy-
bė, kaip numatyta Konstitucijoje, 
grąžino įgaliojimus, kad pasiti-
krintų pasitikėjimą Seime.

Stadionas. Vilniaus meras Re-
migijus Šimašius sako išgirdęs 
iš premjero Sauliaus Skvernelio 
patikinimą, kad Vyriausybė to-
liau rems nacionalinio stadiono 
projektą. „Vyriausybei rūpėjo, ar 
įsitenkama į finansus, kurie nu-
matyti – patvirtinau, kad įsitenka. 
Tai reiškia, kad mes liekame prie 
savo susitarimo ir judame su pro-
jektu (...). Premjeras patikino, kad 
jei neprašysime daugiau lėšų, nei 
numatyta, o ir neprašysime, tai 
viskas judės“, – penktadienį po 
susitikimo su S. Skverneliu žur-
nalistams sakė sostinės meras.

Muziejai. Valstybiniuose mu-
ziejuose atvėrus galimybę pasku-
tinį mėnesio sekmadienį lankytis 
nemokamai, šiemet šia galimybę 
jau pasinaudojo per 200 tūkst. 
lankytojų. Kaip skelbia Kultūros 
ministerija,šešiolikoje nacionali-
nių ir respublikinių muziejų, pa-
valdžių Kultūros ministerijai, ir 
Kernavės archeologinės vietovės 
muziejuje šiemet apsilankė 207 
081 žmogus. Daugiausia šeimų 
sulaukė Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmai, Lietuvos 
jūrų muziejus, Kauno IX forto 
muziejus ir Lietuvos aviacijos 
muziejus. Antrąjį ketvirtį muzie-
jai sulaukė 104 867 nemokamų 
lankytojų – lyginant su pirmuoju 
ketvirčiu, jų srautas išaugo 2653.

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Liepos 15 die-

ną,  apie 20.57 val., Anykščiuo-
se, Šaltupio g., neblaivus (nu-
statytas 1,98 promilių girtumas) 
vyras, gim. 1976 m., gyvenantis 

Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 
kaime, vairavo automobilį AUDI 
80. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Liepos 16 dieną,  apie 
21.20 val.,  Troškūnų seniūnijos 
Karčių kaime neblaivus (nustaty-

tas 1,25 prom.) vyras, gim. 1967 
m., panaudojo fizinį smurtą prieš 
neblaivią (nustatytas 2,09 prom.) 
žmoną, gim. 1970 m. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Paieška. Liepos 17 dieną,  apie 
18.00 val., iš Aknystų socialinės 
globos namų išėjo globotinis vy-
ras, gim. 1972 m., kurio buvimo 
vieta nežinoma. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Asmuo atsirado.

2019 m. liepos 25 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 5-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:

2019 m. liepos 23 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val.  III a.  304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val.  II a. 206 kab.

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



 
SITUACIJA

savaitės citatos???

2019 m. liepos 20 d.

Vainius KALINAUSKAS:

- Sutikčiau, jei Vėlinės nebūtų 
nedarbo diena. O šiaip to daryti 
visiškai nebūtina, nes prisiminti 
savo mirusius artimuosius ir ap-
lankyti kapus galima laiko rasti 
kitomis dienomis - nuo to niekas 
nenukentėtų.

Juozas TUMAS:

- Ne visos svarbios, simboli-
nės dienos turėtų būti nedarbo 
dienomis. Viena vertus, gerai - 
darbuotojai turėtų laisvą dieną, o 
tą dieną dirbantys - gaus didesnį 
užmokestį, bet Lietuvoje ir taip 
daug nedarbo dienų, manau, kad 
dirbti reikia ir šios dienos pavers-
ti nedarbo diena nevertėtų, geriau 
suteikti dar vieną papildomą 
dieną prie kasmetinių atostogų. 
Žmonės apie savo artimuosius 
galvoja daug dažniau nei dieną 
per metus, suteikiant vieną papil-
domą atostogų dieną - galėtų sa-
varankiškai nuspręsti, kada norės 
lankyti artimųjų kapus.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Taip, tikrai reikia, nes mums 
į Anykščius atvažiuoti ir aplan-
kyti tėvų, senelių kapus tiesiog 
per vieną dieną neįmanomas da-
lykas. Jei vyksti autobusu, tada 
pernakvoji pas giminaičius, jei 
nedarbo diena.

Ar reikia, kad 
Vėlinės būtų 
nedarbo diena?

Mažiukai ieškos naujų erdvių

Nei Vilniaus gatvės ,,Norfos“ 
vadovė Inesa Puodžiūnienė, nei 
prekybos tinklo atstovas spaudai 
Darius Ryliškis ,,Anykštai“ ne-
komentavo, kaip atrodys Anykš-
čių parduotuvė po rekonstrukci-
jos. ,,Informaciją pateiksime po 
rekonstrukcijos. Bus parengtas 
pranešimas spaudai“, - tik tiek 
,,Anykštai“ paaiškino D.Ryliškis. 

Panašu, kad savotiškoje prie-
blandoje yra ir didelė dalis ,,Nor-
foje“ patalpas besinuomojančių 
verslininkų. Kadangi po rekons-
trukcijos ženkliai sumažės nuomo-
jamų patalpų plotas, kalbama, kad 
augs nuomos kaina, todėl smulkūs 
verslininkai vargu ar į prekybos 
centro patalpas po rekonstrukcijos 
sugrįš. 

Savo ateitimi yra užtikrinta 
,,Norfos vaistinė“, teigiama, kad  
prekybos centre  liks ,,Vynoteka“, 
,,Telia“ ir ,,Eurokos“, o mažieji 
viliasi ,,Norfos“ vadovų malonės, 
bet tyliai dairosi ir kitų patalpų.

Pradėjo ,,pieninės“ 
rekonstrukciją  

Iš smulkiųjų parduotuvių sa-
vininkų gal tik Audrius Mulevi-
čius, kuriam priklauao parduo-
tuvė ,,Viskas žvejui“, neketina 
blaškytis. Šalia ,,Norfos“ stovintis 
buvęs Anykščių pieninės adminis-
tracinis pastatas, kuris priklauso 
A.Mulevičiui, pradėtas remontuo-
ti. Verslininkas per kelis mėnesius 
planuoja rekonstruoti bent pirmąjį 

Anykščių ,,Norfos“ 
nuomininkai - nežinioje

pastato aukštą, kuris bus pritaiky-
tas parduotuvėms. Į šį pastatą jis 
perkels ,,Viskas žvejui“ parduotu-
vę, o kitus pirmojo aukšto plotus 
nuomos prekybininkams. 

,,Anykštai“ A.Mulevičius sakė, 
jog patalpų nuoma domisi jo ,,ben-
dražygiai“ iš ,,Norfos“, tačiau kol 
kas nė vienos sutarties nėra suda-
ryta.   

Artūro Šajevičiaus ,,salelėje“ 
dirbanti pardavėja ,,Anykštai“ 
sakė, kad jiems žadama palik-
ti prekybinį plotą, o kepyklėlės 
atstovė kalbėjo, kad jie dar yra 
nežinioje. Anykščių knygyną ,,Pe-
gasas“ valdantis Aidas Deveikis 
,,Anykštai“ aiškino, kad rudeniop 
kraustysis į miesto centrą, nenu-
rodydamas konkrečios vietos. Ar 
po ,,Norfos“ rekonstrukcijos grįš 
į ankstesnes patalpas, A.Deveikis 
sakė nežinąs.

Anykščiuose nebeliks ,,Medi-
cinos banko“

Vienas iš esminių miesto gy-
vybės ženklų - bankų padaliniai. 
,,Norfai“  užveriant duris rekons-
trukcijai, iš Anykščių išsikraustys 
,,Medicinos banko“ padalinys irgi, 
matyt, visiems laikams. Artimiau-
si ,,Medicinos banko“ padaliniai 
veiks  Ukmergėje bei Kupišky-
je. O Anykščiuose liks tik dviejų 
bankų - ,,Svedbank“ bei ,,Šiaulių 
banko“ - padaliniai bei Anykščių 
kredito unija.   

Iš mūsų miesto jau išsikraustė 
DnB Nord (dabar ,,Luminor“) bei 
SEB banko padaliniai.

Meras bando spręsti ,,Anykš-

,,Viskas žvejui“ parduotuvės savininkas Au-
drius Mulevičius parduotuvę iš ,,Norfos“ per-
kels į nuosavą pastatą.

čių vaivorykštės“  klausimą 

Santykiai tarp verslo subjektų 
nėra vietos valdžios kompeten-
cijos klausimas. Tačiau kai buvo 
statoma Anykščių Vilniaus gatvės 
,,Norfa“, buvo sutarta, kad pre-
kybos centre bus nekomercinis 
plotas, kuriame įsikūrė sveikos 
gyvensenos klubas ,,Anykščių 
vaivorykštė“. Toks sandoris nebu-
vo kažkuo išskirtinis, nes, pavyz-
džiui, Utena prekybos centrų neį-
sileidžia be dovanos miestui.

,,Anykščių vaivorykštė“ pre-
kiauja sveikais produktais, meno 
dirbiniais. Studijoje rengiami su-
sitikimai, koncertai, knygų pri-
statymai. Tose pačiose patalpose 
veikia ir Ramūno Daugelavičiaus 
arbatinė. Pasak R.Daugelavičiaus, 
dėl grįžimo į ,,Norfos“ patalpas 
nėra daug vilčių, mat pastarosios 
atstovai nekomercinių nuominin-
kų nebenori ir pasiūlė dėl patalpų 
konkuruoti su ,,Vynoteka“.

,,Negalvokit, kad nieko neda-
rome“, - paklaustas, ar imsis ko-
kių nors veiksmų dėl  ,,Anykščių 
vaivorykštės“ likimo, ,,Anykštai“ 
sakė rajono meras Sigutis Obele-
vičius. Jis vadovavo rajonui ir tuo 
laiku, kai į Anykščius atėjo ,,Nor-
fa“. Deja, net merui prieiti tiesiai 
prie ,,Norfos“ įmonių grupės savi-
ninko Dainiaus Dundulio yra  su-
dėtinga, todėl kol kas su prekybos 
centro atstovais komunikuojama 
laiškais. ,,Ne tik ,,Anykščių vai-
vorykštės“ problema... Galų gale 
ir automobilių stovėjimo aikštelę 
kada nors reikia sutvarkyti. Kiek 
ten tas ,,bardakas“ tęsis?“ - kalbė-
jo meras.     

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius tikina, kad 
bandys padėti nekomerciniais 
pagrindais ,,Norfoje“ patal-
pas turintiems anykštėnams.

Arbatinės savininkas Ramūnas Daugelavi-
čius ,,Anykštai“ sakė, jog, jeigu bus iškraus-
tytas iš ,,Norfos“, abejoja, ar apskritai ieškos 
kitų patalpų.

Jau šiemet bus suremontuotas pirmasis buvusios Anykščių pie-
ninės pastato aukštas, kuris bus skirtas prekybai.

Gal tik išskyrus anesteziologus...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, kalbėjo 
medikams:  ,,Būtų geriausia, kad 
nežinotume net, kad jūs egzistuo-
jate.“

Taip kaip Jūs Vaiginą 
,,konsoliduojat“?

Audrius VASILIAUSKAS, 
Anykščių ligoninės direktorius, 
apie ,,Anykštą“, išspausdinusią 
Kanados pilietės nuomonę apie 
ligoninę: ,,Norėtųsi, kad žinias-
klaida ne tik ieškotų kažkokios in-
trigos, bet ir konsoliduotų rajoną, 
rajono įstaigas.“

Pacientai, žinote, šiais laikais 
labai jautrūs...

Giedrius KLIMKEVIČIUS, 
chirurgas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, apie medikų darbą: 
,,Medikų darbas yra labai specifi-
nis. Kartais žmogus iš šalies gali ir 
nesuprasti, ar mes čia juokaujame, 
ar rimtai kalbame.“

Meškas išbaidys liūtai...

Vladas MASLINSKAS, me-
džioklės žinovas, apie tai, kodėl 
šiemet vilkai nepjauna anykš-
tėnų avių: ,,Vilkus meškos išbai-
dė.... Juokauju, žinoma.“

Gal ir sveiko maisto mados 
paveikė...

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, apie vilkus: ,,Aišku, vil-
kų apklausa nėra atlikta, bet yra ir 
teorija, jog vilkai į žmonių gyve-
namas teritorijas šiemet neina ir 
todėl, kad padaugėjo jiems maisto 
ir gamtoje.“

Kapinės skirtos tik 
vietiniams?

Vida JAKNIŪNIENĖ, laikino-
ji savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, kalbėjo apie te-
ritoriją šalia Anykščių koplyčios: 
,,Kapinių teritorija negali būti tran-
zitine teritorija. Ši teritorija tikrai 
skirta ne vaikštynėms.“

Gal todėl, kad geležis yra 
tvirtesnė?

Jolanta ZABULYTĖ, menotyri-
ninkė, mokslų daktarė, apie idėją 
aptverti koplyčios teritoriją: ,,Ma-
nyčiau, kad geležis yra gerai, jei jau 
norime apsitverti, bet kodėl negali-
me teritorijos atitverti tujomis?“

(Atkelta iš 1 psl.)
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rievės

spektras

Man labai reikia pinigų. 
Kodėl? Todėl, kad esu labai 
gobšus. Be to, dar esu ir labai 
išlaidus - valgau, geriu, naudoju 
elektrą, į automobilį piluosi kurą. 
Rusai net dujų (įsivaizduokit - 
dujų!) nemokamai neduoda... 
O mano žmona, kuri, mano 
nelaimei, yra ir ,,Anykštos“ re-
daktorė, ne tik valgo, geria (Ypač 
baltarusišką degtinę. Litrais!), 
bet dar ir drabužius perka (sau, 
dukrai ir truputį man)... Dar ji 
perka visokius augalus. Net gėles, 
atsiprašant, perka. Taip pat ji 
kalba, kad redakcijos darbuoto-
jams algas reikia mokėti. Šito tai 
aš tikrai nesuprantu. Žurnalistu 
būti - garbė. Materialinis atlygis 
už darbą jiems yra iškrypimas. 
Man tai reikia mokėti, čia aš tik 
apie kitus...

Dėl aukščiau išvardytų prie-
žasčių nepatinka, kai iš manęs 
vagia pinigus. Kita vertus, mes, 
žurnalistai, kitus giname, o patys 
apsiginti negalime. Kokie mes 
tada žurnalistai? 

Kita vertus, kolega iš ,,Šile-
lio“ ir abiejų ,,Nykščių“ Linas 
Bitvinskas yra drąsus ir visuo-
menės interesą bando apginti. 
jis drąsiai gynė eksmerą Kęstutį 
Tubį nuo STT bei Baltarusiją nuo 
Gražinos Šmigelskienės. Viliuo-
si, kad abu kolegos žygdarbiai 
baigsis nesėkmėmis. Bet bent 
pabandė.

Suerzino vicemero Dainiaus 
Žiogelio aiškinimas ,,Nykš-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

čiams“, kad į Baltarusiją jis 
,,Anykštos“ redaktorę išsivežė 
kaip Vadovų klubo atstovę. Iš to 
paaiškinimo supratau -  manęs į 
Baltarusiją valdišku autobusiuku 
jis nesiveš. Mano kelionių knygas 
leidžia leidyklos, remia Lietu-
vos kultūros ministerija, tačiau 
valdiška Baltarusija, po kurios 
skaitytojams papasakočiau, kaip 
(ir po kiek) semiama patirtis - 
nesišviečia. 

,,Pasakyk, koks tavo tiražas, ir 
aš pasakysiu, kas tu esi“, - tokia 
,,biški paturbinta“ šių laikų 
leidėjų tautosaka. jei sąžiningai, 
p.Dainiui nereikėjo dangstytis 
Vadovų klubu, o pasiūlyti ir ,,Šile-
liui“ vykti į kelionę. jei ,,Anykšta“ 
į Klecką, ,,Šilelis“ - į Svėdasus, 
jei ,,Šilelis“ į Klecką, ,,Anykšta“ 
-  į Gruziją. Vertinkim pagaliau 
leidinius pagal tiražą, o ne pagal 
jų nuopelnus K.Tubiui. 

Visgi žurnalistų ,,vojažai“ į 
užsienį yra ,,siemkės“, lyginant su 
Savivaldybės viešaisiais pirki-
mais. Na, užkniso mus velniai 
žino kiek 
metų 
būti 
durniaus 
vieto-
je.  Ne 
mums 
ta vieta 
priklau-
so. Tikrai yra labiau jos nusipel-
niusių.

2000 metais pradėtas leisti 
,,Šilelis“ per tuos dvidešimt metų 
vartėsi labiau nei Neimaras ant 
futbolo vejos. Keitėsi leidinio 
formatas, popierius mutavo nuo 
centimetro storio iki tualetinio (ir 
atvirkščiai), laikraščio redak-
toriais pabuvo jau kas trečias 
anykštėnas. Beje, ,,Šilelyje“ 
niekuomet nedirbo nė vienas 
profesionalus žurnalistas, jau 
nekalbant apie redaktorius (didelė 
dalis jų apskritai buvo be aukštojo 
išsilavinimo). Atsimenu, kad aš 
esu geografijos mokytojas, bet 
dirbu šalia profų ir iš jų mokausi. 
Vienintelis stabilus dalykas, kuris 

,,Šilelyje“ išliko metų metus - 
laikraščio metrikoje nurodomas 
tiražas. 2004 metais, kai ,,Šilelis“ 
pirmą kartą viešai paskelbė savo  
tiražą,  nurodė 2300 skaičių. Toks 
skaičius laikraščio metrikoje ,,ka-
bėjo“ iki 2008 metų vidurvasario, 
kol ,,Šilelio“ redaktore tapusi 
Audronė Pajarskienė mostelėjo 
tiražą iki 3000. 2010 metais jau 
nurodomas 3200 egzempliorių 
tiražas. Nereikia būti profu, jog 
suprastum, kad baisesnio viduria-
vimo, kaip ,,didinti“ popierinio 
leidinio tiražą per krizę, kai tu 
išgali leisti tik savaitraštį, kai 
į rinką skverbiasi internetinė 
žiniasklaida, nebūna. Blogiau tik 
mirtis ir amfibija. Bet ,,Šilelio“ 
redaktoriams dzin, jiems nusipjaut 
ir į sveiką protą, ir į padorumą. 
2008-aisiais į A.Pajarskienės tira-
žą žiūrėjom su ironija, juokauda-
vom: kada gi ,,Šilelis“ tiražu pra-
lenks ,,Lietuvos rytą“? 2018-ųjų 
pradžioje ,,Šilelis“ dar skelbėsi 
turįs 3200 tiražą. O pernai vasarą 
visgi jį ,,numetė“ iki 3000. 

,,Anykšta“ šeštadieniais leidžia-
mas 3200 tiražu, antradieniais 
- 2500. Tad pagal tai, kas rašoma 
laikraščių metrikose, mes esame 
lygūs, nors žinome, kad ,,Anykš-
ta“ yra daugiau nei tris kartus 
lygesnė.

Visiems šalies laikraščiams 
skaudžiai kirto 2008-aisiais pra-
sidėjusi krizė. Visų tiražai mažėjo, 
retėjo periodiškumas, apimtys, 
kokybė... Daugelis popierinių 
leidinių apskritai iškeliavo į ge-
resnius pasaulius. Mat ,,Sodrai“ 
ir mokesčių inspekcijai tu nieko 
nesumeluosi. ,,Šilelio“ ir abiejų 
,,Nykščių“ savininkai yra turtingi 
verslininkai. Tegul maitina jie savo 
žiniasklaidos priemones, bet tik 

tenevagia iš mūsų. Mums patiems 
reikia užsidirbti ir išgyventi. Mūsų 
niekas papildomai nemaitina.

Melagingas tiražas yra tiesiogi-
nė vagystė ir iš reklamos davėjų, 
ir iš konkurentų. ,,Mūsų tiražas 
kaip ,,Anykštos“, o skelbimas pas 
mus pigesnis“. Ir nusišvilpt, kad 
reklamos užsakovas savo vištų 
vištaičių neparduos. Nors dėdamas 
skelbimą, jis, matyt, tokių lūkesčių 
turi. Kaip ir žmogus, pirkdamas 
litrą pieno, tikisi, kad ten litras ir 
yra, o ne 200 gramų. 

Mums skaudžiausia tema yra 
Savivaldybės skelbiami viešųjų 
pirkimų konkursai. Mes negalime 
konkuruoti kaina su ,,feikinį“ 
tiražą skelbiančiu leidiniu. Galime 
elgtis taip pat, kaip ,,Šilelis“. Bet 
ne įstatymai, o orumas neleidžia 
tartum bepročiams tiraže prirašyti 
kokių pakliūva skaičių. 

,,Anykšta“ nuolat visas valdžias 
tyliai reketavo (Ypač mažutį 
K.Tubį. Tas verkdavo verkdavo, 
įskiniaubęs į Ramūno Blazarėno 
krūtinę). Dabar reketuoju viešai. 
Grasinu, sakydamas, kad tie, kas 
susideda su sukčiais, tampa sukčių 
bendrininkais. O kam jums to 
reikia? jūs taip pat ketinate pirkti 
amfibiją, lauko ekraną ir pluoštinį 
hipodromą? Ruošiatės už valdiš-
kus pinigus užsakyti statybinių 
medžiagų tyrimus? Turite trenktų 
grupiokų, kuriems reikia darbo?  

Gerbiamoji (kol kas) valdžia, 
pareikalaukit iš Savivaldybės 
viešinimo paslaugos konkurso da-
lyvių jų leidinio apimtis įrodančių 
dokumentų (pvz., prenumeratorių 
skaičiaus iš valstybinės įmonės 
,,Lietuvos paštas“; tas nemeluos, 
nes UAB ,,Atvirai“ rankytės per 
trumpos) ir t.t.. Na, ne man jus 
mokyti, kaip rengti sąžiningus 
konkursus.  jums juk reikia infor-
muoti Anykščių rajono žmones? 
jei nereikia, jei viešinimo paslauga 
perkama tik ,,šiaip sau“, primin-
siu, jog pigiausias būdas informa-
cijai pateikti yra komunalininkų 
stendai. Arba pletkai... Pastarasis 
kanalas nėra labai patikimas, bet 
nemokamas... 

Liepos 16-osios vakare prie Puntuko akmens, kaip ir kasmet, 
pora šimtų anykštėnų susirinko paminėti Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno 86- ąją skrydžio per Atlantą sukaktį.

,,Anykšta“ nuolat visas valdžias tyliai 
reketavo (Ypač mažutį K.Tubį. Tas verk-
davo verkdavo, įskiniaubęs į Ramūno 
Blazarėno krūtinę). Dabar reketuoju 
viešai.

Renginio ,,Mirtį aplenkė garbė“ 
metu buvo skaitomi biografiniai fak-
tai iš lakūnų gyvenimo ir pristatoma 
skrydžio per Atlanto vandenyną is-
torija. Buvo pasakojama, kad 1887 
metais Jonas Romualdas Jucevičius 
vedė Augustiną Vaišvilaitę. Abu jie 
buvo kilę iš Kauno miestiečių. 1896 
m. sausio 8d. Tauragės apskrityje 
jiems gimė sūnus Steponas. Vos su-
laukus 8-erių, mirė berniuko tėvas, 
todėl motina, ieškodama naujo glo-
bėjo šeimai, ištekėjo už Kazio De-
gučio. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų 

Minėjo skrydžio metines

šeimai 1907 m. teko keltis į Ameriką. 
O Raseiniuose Juozas Girsks vedė 
Marcelę Martinkutę, jie susilaukė 16 
vaikų, iš kurių išgyveno vos 4. 1910 
m. Stasys Girskis, šeimos pagran-
dukas, su vyresniu broliu nusprendė 
keliauti į Ameriką, kur ir susipažino 
su Steponu. Jie tapo gerais bičiu-
liais ir 1932 m. nusprendė nusipirkti 
lėktuvą, jį smarkiai patobulinti ir, 
perskridę Atlantą, grįžti į Lietuvą. 
Žurnalistas Petras Jurgėla pasiūlė 
Stasiui Girskiui sulietuvinti savo pa-
vardę ir pakeisti ją į Girėnas. Šis pa-

siūlymas Stasiui iškart patikęs ir jis, 
ilgai nelaukęs, sutiko. Taip iš Girs-
kio jis tapo Girėnu. 1933 m. liepos 
17 dienos 6 valandą 24minutės ryto 
„Lituanika“ atsiplėšė nuo Amerikos 
žemyno ir lakūnai išskrido į Rytus 
– namų link. Tačiau tikslo pasiekti 
jiems nepavyko: 25 tūkstančiai jų 
laukusių kraštiečių taip ir nesulaukė 
didvyrių, mat lėktuvas buvo rastas 
sudužęs Soldino miške. Abu lėktu-
vu skridę pasiryžėliai lakūnai žuvo. 
Skrydžio metinių programoje -  ,,Te-
atralizuotoje šviesos ir muzikos sa-
kmėje ,,Atminties skrydis““ -  laidų 
vedėja, folkloro dainininkė ir atlikė-
ja, etnomuzikologė, etninės kultūros 
puoselėtoja, akademinio žemaičių 
jaunimo aktyvistė, humanitarinių 

mokslų daktarė Loreta Sungailienė 
su trombonininku Vytautu Pilibavi-
čiumi ir džiazo pianistu Edgar Sabilo 
atliko daug savitų lietuvių liaudies 
dainų, prisodrintų įvairių šiuolaikinio 
džiazo motyvų bei trombono muzi-
kos variacijų. Ši grupė, pasivadinusi 
,,Loreta & Vytautas Trio“, žavėjo 
susirinkusius garsiųjų tėvynainių 
didvyriško skrydžio gerbėjus ne tik 
liaudies dainų prasmingais ir jautriais 
tekstais bei jų originaliu atlikimu, bet 
ir ypač šiltu, nuoširdžiu ir jaukiu ben-
dravimu su publika. Atminties valan-
doje dalyvavo ir Anykščių kultūros 
centro mėgėjų meno kolektyvai, va-
dovaujami Irmos Baukytės, Jūratės 
Ūselienės, Jūratės Šimkienės, Jurgi-
tos Baldauskienės. 

Paminėti 86 - ųjų skrydžio per Atlantą metinių susirinko apie 
pora šimtų anykštėnų.                                 Vaido PUPELIO nuotr.

,,Teatralizuotoje šviesos ir muzikos sakmėje ,,Atminties skrydis““ 
dalyvavo Anykščių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai.

Simona STRAŽINSKAITĖ Kariuomenė. Būsimasis kariuo-
menės vadas generolas majoras 
Valdemaras Rupšys sako, kad yra 
prieš privalomą moterų įtraukimą į 
šauktinių sąrašus. Pasak jo, moterys 
į šauktinių tarnybą toliau turi eiti sa-
vanoriškai. „Aš manau, kad reikėtų 
išlaikyti situaciją, kokia dabar yra, 
tai yra merginos turi būti šaukiamos 
savanoriškai“, – interviu BNS sakė 
V. Rupšys. Pasak jo, kariuomenei 
sudėtinga šiandien sudaryti sąlygas 
dideliam šauktinių merginų skaičiui, 
nes tam reikėtų atskirų patalpų. Ge-
nerolas taip pat sakė, kad šiandien 
dauguma šauktinių paskiriami atlikti 
labiau „vyriškų“ užduočių.

Apeliacijos. Šiemet abiturientai 
dėl valstybinių brandos egzaminų 
rezultatų teikė mažiau apeliacijų nei 
pernai, skelbia Nacionalinis egzami-
nų centras (NEC). Šiais metais dėl 
pagrindinės ir pakartotinės sesijos 
egzaminų rezultatų gautos 1207 ape-
liacijos – 172 mažiau nei pernai. 

Po apeliacijos 161 egzamino rezul-
tatas buvo pakeistas – pernai rezultatai 
buvo pakeisti beveik dvigubai dides-
niam skaičiui darbų. Daugumos – 71 
proc. darbų įvertinimai šiemet padi-
dėjo, o 29 proc. – sumažėjo. Pernai 
ši proporcija buvo beveik identiška.  
Daugiausia apeliacijų sulaukta dėl 
lietuvių kalbos ir literatūros egzamino 
rezultatų – 827, matematikos – 176, 
anglų kalbos – 74, biologijos – 58, 
istorijos – 26, chemijos – 23, infor-
macinių technologijų – 14. Prancūzų, 
rusų, vokiečių egzaminų rezultatų 
abiturientai neginčijo.

Postas. Socialdemokratė Vilija 
Blinkevičiūtė ketvirtadienį patvirtinta 
Europos Parlamento Užimtumo ir so-
cialinių reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotoja – tai aukščiausias postas 
Europos Parlamente, atitekęs Lietu-
vos atstovams šią kadenciją. „Šioje 
kadencijoje pirmininkų nėra, bet ji 
yra komiteto pirmininko pavaduoto-
ja – tai yra aukščiausias postas, kurį 
gavo Lietuvos europarlamentarai“, 
– BNS sakė Europos Parlamento In-
formacijos biuro Lietuvoje atstovas 
spaudai Robertas Pogorelis.  Komi-
tetui vadovaus Slovakijos atstovė. 
Praėjusią kadenciją V. Blinkevičiūtė 
užėmė Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto pirmininkės postą. 

Žudikas. Kelmės rajone penktadie-
nio rytą vyras nužudė žmoną ir sūnų, 
posūnį sužeidė, tai BNS patvirtino 
Telšių policijos dokumentų poskyrio 
specialistė Giedrė Vitkauskaitė. Alge-
nų kaime 1942 metais gimęs vyras, 
įtariama, ginčo metu peiliu mirtinai 
sužalojo 1948 metais gimusią žmoną 
ir 1988 metais gimusį sūnų. Taip pat 
sužeidė 1975 metais gimusį posūnį, 
jis išvežtas į ligoninę. 

Įtariamasis iš įvykio vietos pasišali-
no automobiliu „Opel Zafira“, tačiau 
buvo sulaikytas Plungės rajone. Kaip 
BNS sakė Kelmės policijos viršinin-
kas Dalius Prakuraitis, sužeistasis po-
sūnis šiuo metu yra operuojamas. 

Maniežas. Kauno savivaldybė pa-
skelbė architektūrinį konkursą 14,3 
mln. eurų vertės lengvosios atletikos 
maniežui projektuoti. Pastatas turėtų 
iškilti šalia Ąžuolyno, tarp rekons-
truojamo S. Dariaus ir S. Girėno sta-
diono ir Lietuvos sporto universiteto. 
„Lengvosios atletikos maniežas yra 
būtinas infrastruktūros objektas stadi-
one organizuojant aukščiausio lygio 
lengvosios atletikos varžybas – spor-
tininkų apšilimui prieš varžybas“, – 
BNS sakė Kauno vicemeras Andrius 
Palionis.
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Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

(tęsinys. Pradžia Nr.53/9343)
Praėjusį šeštadienį rašiau apie išsikeltą ambicingą tikslą papasa-

koti skaitytojams, kodėl ikiatšylio laikais (tiesmuka aliuzija į Nikitos 
Chruščiovo, pakeitusio Visarioną Josifovičių, laikus) į Baltarusiją iš 
Anykščių savivaldybės kaip kokie maršrutiniai autobusai kursavo 
valdiški automobiliai. 

Iškilmingai prie Amžinosios ugnies Nežinomam kareiviui, baltaru-
sių pionieriams saliutuojant, o kareiviams nebyliai stebint, prisiekiau 
sau parašyti tiesą, tiesą ir tik tiesą. Bet...ach, tas slavų vaišingumas...

Sunki aklimatizacija

Jau pirmojoje pažadėto didžiai 
objektyvaus sraipsnio apie mūsų 
Rajono savivaldybės keturių de-
legatų kelionę į susigiminiavusį 
su Anykščiais miestą Klecką  iš-
kilmingai paminėti 75 –ųjų Bal-

tarusjos išvadavimo iš fašistinės 
Vokietijos metinių dalyje pradėjau 
pasakojimą taip sklandžiai ir logiš-
kai, kaip dažnai pradeda tikras do-
ras vyras po keturių dienų koman-
diruotės sugrįžęs namo – dviem 
tais pačiais veiksmažodžiais... 

(Nukelta į 11psl.)

Laukdamos pasirodymo mer-
ginos linksminasi už scenos. 
Naujas trendas – džinsai su 
viena klešne.

Lentelėse – Baltarusijos rajonų netektys Antrajame pasaulinia-
me kare.

Klecko cerkvės kupolai buvo gerai užmaskuoti. Viskas, kas baltarusiška, vienoje vietoje - pradedant užrašu, baigiant saulėgrąžomis.
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spektras

,,Norisi, kad visos Anykščių 
rajono medicinos įstaigos veik-
tų darniai, nes visų jų steigėja yra 
Anykščių rajono savivaldybė. Nors 
finansai eina ne per mus, o per ligo-
nių kasas, kažkiek, kiek gali, Savi-
valdybė rajono medicinos įstaigas 
per programas paremia. Žiūrėjau 
statistiką, Anykščių rajono savival-
dybė yra viena iš daugiausia lėšų 
sveikatos apsaugai skiriančių sa-
vivaldybių.Tačiau jūsų pagrindinis 
pajamų šaltinis yra pacientai. Nesi-
norėtų tiesiogiai kištis į jūsų veiklą, 
būtų geriausia, kad nežinotume net, 
kad jūs egzistuojate, nebūtų jokių 
problemų, skundų, tačiau šito ne-
sišvengsime, nes sveikatos apsauga 
yra labai jautri sritis. Kai žmogus 
tiesiogiai susiduria su sveikatos 
problemomis, tuomet jam atrodo, 
kad jis yra pats svarbiausias, nori 
didžiausio dėmesio. Manau, kad 
viskas yra jūsų ir mūsų rankose, o 
mūsų tikslas pasikalbėti, kad nebū-
tų tos trinties, kuri galbūt atsirado, 
kai keitėsi sveikatos įstaigų va-
dovai.Norėtume, kad kuo mažiau 
mūsų rajono gyventojų, kurie gali 
gauti sveikatos paslaugas Anykš-
čiuose, kreiptųsi į kitų rajonų li-
gonines. Žinoma, nekalbu apie tai, 
jei Anykščiuose tokios paslaugos 
neteikiamos, tuomet kitos išeities 
nėra. Kuo mažiau bus nesąmonių, 
tuo mums bus paprasčiau išlaikyti 
Anykščiuose medicinos įstaigas“, 
- susitikimo pradžioje kalbėjo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sakė, kad tiek ji, tiek 
ir Anykščių ligoninės direkto-
rius Audrius Vasiliauskas dar yra 
,,nauji“ vadovai, tačiau neigė, kad 
tarp įstaigų tvyro kažkokia prasta 
atmosfera.

,,Kai nežinai, kas buvo anksčiau, 
sudėtinga nuspręsti, kas bus dabar. 
Bet mes tikrai su ligoninės direk-
toriumi susiskambiname, bendra-
darbiaujame ir mums atrodo, kad 
tai tikrai darome. Nekariaukime, 
bendraukime - manau, kad nuo to 
tik bus geriau tiek pacientams, tiek 
mums patiems“, - diplomatiškai 
ragino Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė.

Medikai tikino, kad tarp jų 
,,karo stovio“ nėra

Kita vertus, Anykščių ligoninės 
direktorius A.Vasiliauskas savo iš-
sakytose mintyse ypač daug dėme-
sio skyrė ne savo paties vadovauja-
mai įstaigai, o...žiniasklaidai.

,,Norėčiau iš pradžių pasigirti, 
kad per šitą trumpą laiką Anykščių 
spaudoje tiek daug buvo visokiau-
sių teiginių apie mane ir įstaigos 
veiklą. Atrodo, tiek daug metų 
ta įstaiga veikė, nebuvo padaryta 
kardinalių dalykų, kad viskas imtų 
strigti ir ji negalėtų veikti. Manau, 
kad didžiausia problema visos Lie-
tuvos rajonuose - specialistų trūku-
mas. Būtų pakankamai specialistų, 
pasiimtume sutartinius ligonių kasų 
užmokesčius ir viskas išsispręstų. 
Paskutinis laikraštyje buvo pasiro-
dęs straipsnis apie Kanados pilietės 
skundus. Dėl to įstaigoje buvo at-
liktas auditas. Viskas, rodos, buvo 
padaryta, gera atmosfera, gerano-
riškumas, o tik išeina už ligoninės 
ribų ir pasirodo toks straipsnis. 
Įstaigos darbuotojams tai tikrai yra 
didelė nemalonė. Tokius nepagrįs-
tus kaltinimus kelti į viešą spaudą, 
o internautų komentaruose suke-
liama tokia atmosfera - ,,jei nori 
numirti, važiuok į Anykščių ligo-
ninę“. Norėtųsi, kad žiniasklaida 
ne tik ieškotų kažkokios intrigos, 
bet ir konsoliduotų rajoną, rajono 
įstaigas“, - sakė A.Vasiliauskas.

,,Pasidžiaugęs“ žiniasklaidos bei 
visuomenės jam rodomu dėmesiu, 
Anykščių ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas netikėtai panoro, 
kad Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų bei medikų susitikimas 
vyktų už uždarų durų.

,,Norėtųsi, kad šis susitikimas 
vyktų profesionaliai, tik tarp me-
dikų visuomenės, nes tarpusavio 
bendradarbiavimas dėl konkrečios 
paslaugos teikimo, ligonių siunti-
mas iš Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro į Anykščių 
ligoninę -  tai yra ne žiniasklaidos 
dėmesio laukas“, - buvo įsitikinęs 
Anykščių ligoninės direktorius 
A.Vasiliauskas.

Savo darbdavį, Anykščių ligo-
ninės direktorių, šiuo klausimu 
stengėsi palaikyti ir chirurgas, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
konservatorius Giedrutis Klimke-
vičius.

,,Medikų darbas yra labai speci-
finis. Kartais žmogus iš šalies gali 
ir nesuprasti, ar mes čia juokauja-

me, ar rimtai kalbame. Nors dabar 
visi labai puikiai apie mediciną nu-
simano: ateina pas gydytoją, aiški-
na, kaip reikia gydyti, bet daryti iš-
vadas iš gydytojų ginčo...Tai net ne 
ginčai, o situacijos nagrinėjimas ir 
jos įvertinimas. Kitam tai gali atro-
dyti ir kaip kažkokia intriga. Iš ti-
krųjų, tie nesuprantančio žmogaus 
komentarai kitą kartą gali parodyti 
ne tai, ką turėjai mintyje. Manau, 
kad medicininius reikalus turi na-
grinėti medikai“, - savo nuomonę 
dėstė G.Klimkevičius.

Chirurgas G.Klimkevičius sakė, 
kad kalbėdamasis su kolegomis, 
bent jau tarp chirurgų, problemų 
nematantis.

,,Ir kontaktuojame, ir telefonais 
pasikalbame. Aišku, tobulumui 
ribų nėra. Yra dalykų, kuriuos gali-
ma gerinti. Koks yra mūsų bendras 
tikslas? Tikslas - išlaikyti ligoninę. 
Manau, kad poliklinikos darbuoto-
jams yra prestižas, jei Anykščiuose 
yra ligonių. O kaip dabar atrodo tos 
poliklinikos, ligoninės, kur ligonių 
nėra? Kiek aš dirbu, jaučiama, kad 
rajonai yra smaugiami, kad nelik-
tų medicinos paslaugų ir ligonių. 
Gerai, kad dar neblogai atsilaiko-
me. Sveikatos ministras truputį 
nusiramino. Mes kalbame tik apie 
struktūros išlaikymą, o kas kalba 
apie tai, kad žmogui  reikia page-
rinti medicinos paslaugų kokybę? 
Paklauskite nors vieno anykštėno, 
ar jis nori važiuoti gydytis kažkur 
kitur. Jis atsakys: ,,Gerai, aš noriu 
Anykščiuose“. Specialistų trūksta 
ir nesudaromos sąlygos jiems dirb-
ti. Pagrindinė problema – pinigai“, 
- kalbėjo G.Klimkevičius.

Anykščių ligoninės direktoriaus 
pavaduotoja medicinai Virginija 
Pažėrienė teigė sunkiai įsivaizduo-
janti, kad Anykščių ligoninė galėtų 
turėti visus norimus medikus dėl jų 
prašomo atlygio už darbą.

,,Jeigu jie atvyktų dažnai, jie 
neturėtų darbo. Jei per mėnesį du 
kartus atvyksta, jie visiškai paten-
kina retesnių specialybių specialis-
tų poreikį. Esu girdėjusi, kaip tarp 
ligoninės direktoriaus ir gydytojų 
vyksta derybos ir kokio prašoma 
atlygio, tai...yra utopinės kainos“, 
- apie tai, kodėl sveikatos įstaigose 
mažėja tam tikrų specialistų skai-
čius, aiškino V.Pažėrienė.

Be to, anot V.Pažėrienės, ne vi-
sada patys pacientai nori lankytis 
pas vieną ar kitą gydytoją - yra 
,,geidžiamų“ ir ,,negeidžiamų“ 
medikų.

,,Kartais užtenka vieno vizito -  
gydytojas nesupranta paciento ar 
nepatenkina jo lūkesčių. Manau, 
kad jokio ,,karo kirvio“ ar ,,karo 
stovio“ nėra ir mes, Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centras 
bei Anykščių ligoninė, labai glau-
džiai bendradarbiaujame“, - lyg 
norėdama parodyti, kad Savival-
dybės vadovų keliamos problemos 
dėl įstaigų nesusikalbėjimo nėra, 
dėstė V.Pažėrienė.

Tiesa, buvęs Anykščių ligoninės 
vadovas, Anykščių mero patarėjas 
Dalis Vaiginas, skirtingai nei jo 
buvusi pavaduotoja V.Pažėrienė,  
grėsmių rajono medicinos įstai-
goms įžvelgė.

,,Jeigu mes ramiai žiūrėsime į tai, 
kokius reikalavimus kelia Sveika-
tos ministerija, ir taip sėdėsime, tai 
pažvelgus 20 metų atgal, šiandien 
mūsų ligoninė jau turėjo būti kaip 

Kupiškio. Jeigu anksčiau turėjome 
per 20 ambulatorinių specialistų, 
dabar jų galbūt tik 13, tai dėl ma-
žėjančio specialistų skaičiaus ne-
generuosime pacientų srautų. Tiek 
įstaiga sumenks, nes joje paslaugų 
spektras trauksis ir pacientai ieškos 
paslaugų ten, kur konsultantų skai-
čius didesnis. Aplinkiniai rajonai 
ne šiaip apie save skleidžia žinias, 
pavyzdžiui, Ukmergė. Tai konku-
rencinė kova ir mes ją atlaikysime, 
jei galėsime siūlyti platų paslaugų 
spektrą“, - neatsiplaiduoti perspėjo 
D.Vaiginas.

Susitikime kalbėta ir  apie tai, 
kad Anykščiuose trūksta šeimos 
gydytojų, diskutuota, kaip pri-
traukti rezidentus.

,,Sėdi keletas jaunų daktarių ir 
nieko nepasako. Tai gal pasakykit? 
Atėjote dirbti su kitokio laikotar-
pio išsilavinimu ir turbūt matote 
daugiau, kas vyksta blogiau, nei 
mes matome“, - įsijungti į pokalbį 
jaunus medikus kvietė Anykščių 
rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis.

,,Šeimos gydytojų krūviai yra 
labai dideli. Jie yra nežmoniški, 
todėl šeimos gydytojus galima tik 
pagirti, nes jie dirba gerai ir atsa-
kingai. Ir dar randa laiko su jumis 
susitikti“, - kalbėjo viena jauna 
medikė.

,,Nereikia bijoti rezidentų. Jie 
tikrai labai gerai dirba, tik prieš 
tai juos reikia apmokyti. O norint į 
Anykščius pritraukti jaunų medikų, 
būtina jiems pasiūlyti gyvenamąjį 
būstą“, -  sakė kita jauna medikė.

Paaiškėjus, kad Anykščiuose 
trūksta šeimos gydytojų, mero 
pavaduotojas D.Žiogelis ragino 
medikus į Anykščius dirbti kviesti 
savo pažįstamus ar gimines, turin-
čius medicinos išsilavinimą.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius pastebėjo, kad į 
Lietuvą dirbti atvyksta medikų iš 
Ukrainos, o išgirdęs replikų, kad 
Anykščiuose koją jiems galėtų kiš-
ti kalbos barjeras, pastebėjo, kad 
ukrainiečiai -  ,,ne arabai“.

Dar viena susitikime iškelta pro-
blema - prastas susisiekimas su 
Anykščių rajono medicinos įstai-
gomis viešuoju transportu, ypač 
vasarą.

,,Į Mikierius autobusas važiuoja 
dažnai, bet per mėnesį atvežė aštuo-
nis žmones. O už viską reikia su-
mokėti. Aišku, keliu iš Rokiškio per 
Kavarską visi važiuoja į Ukmergę“, 
- kur iš rajono medicinos įstaigų 
dingsta pacientai, išvadas darė vice-
meras D.Žiogelis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius kalbėjo apie tuber-
kulioze sergančius asmenis, kurie 
ypač, jo dideliam nerimui, proble-
mų kelia Traupyje.

,,Du mirė, dar vienas ligonineje, o 
kitas nevažiuoja gydytis ir gąsdina 
miestelį. Atėjęs į parduotuvę, speci-
aliai kosti, spjaudosi. Visi pakraupę. 
Ką daryti?“,- klausė S.Obelevičius.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
sakė, kad minėtą asmenį gydytis 
bando įkalbinti visuomenės sveika-
tos specialistai.

,,Mes kaip ir turime planą, kaip jį 
pagąsdinti. Važiuosime su policija“, 
- žadėjo V. Daugelavičienė.

Tai jau antrasis Anykščių rajono 
savivaldybės vadovų pokalbis su 
rajono medicinos įstaigų vadovais, 
kuomet bandoma spręsti jų ,,nesusi-
kalbėjimo problemą“. Beje, susiti-
kime dalyvavęs vicemeras Dainius 
Žiogelis akcentavo, kad tai nega-
lioja dar vienai įstaigai - Anykščių 
psichikos sveikatos centrui, nes ten 
,,viskas gerai“.

Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas (pirmas de-
šinėje) mano, kad rajono medicinos įstaigose kylančios proble-
mos - ne žiniasklaidos reikalas. Prie  bendro diskusijų stalo sėdi 
Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis ( pirmas iš 
kairės), Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė ir Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

(Atkelta iš 1psl.)

Nešvelnino. Kauno apygardos 
teismas ketvirtadienį atmetė už nu-
žudymus iki gyvos galvos nuteisto 
buvusio Panevėžio „tulpinių“ ly-
derio Algimanto Vertelkos prašy-
mą leisti atlikti bausmę ne kalėji-
mo, o švelnesnėmis pataisos namų 
sąlygomis Pravieniškėse. Alytaus 
apylinkės teismo sprendimas liko 
nepakeistas.  „Apylinkės teismas 
teisingai įvertino bylos aplinky-
bes, (...) dėl nuteistojo perkėlimo į 
pataisos namus tęsti bausmės atli-
kimą, ir padarė bylos duomenimis 
pagrįstą išvadą, jog skundžiamoje 
nutartyje aptartų aplinkybių visu-
ma dar neleidžia spręsti, kad A. 
Vertelkai atliekant bausmę patai-
sos namų sąlygomis, bus pasiekti 
bausmės tikslai“, – paskelbė teis-
mas.

Ši nutartis neskundžiama ir įsi-
galioja nuo priėmimo dienos.

A. Vertelka nelaisvėje laikomas 
nuo 2001 metų lapkričio.

Liūtys. Trečiadienio vakarą 
Tauragėje nulijus smarkiam lietui 
ugniagesiams teko žmones vaduo-
ti iš apsemtų automobilių. Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas pranešė, jog apie 
19 valandą gautas pranešimas, kad 
žmogus po liūties negali išlipti iš 
apsemto automobilio Moksleivių 
alėjoje. Atvykę ugniagesiai rado 
du apsemtus automobilius: „Re-
nault“ ir „Audi A6“.

Jie abu buksyravimo lynu iš-
tempti į saugią vietą. Kaip BNS 
sakė Hidrometeorologijos tarnybos 
sinoptikas Paulius Starkus, Taura-
gėje iškrito 19 milimetrų lietaus. 
„Lietus truko neypatingai ilgai, to-
dėl buvo smarkaus pobūdžio, nes 
šie 19 milimetrų iškrito per ganėti-
nai trumpą laiką“, – sakė jis.

Daugiausiai kritulių trečiadienį 
fiksuota Laukuvoje – 29 milime-
trai.

Kvapas.  Maskvoje penktadie-
nį buvo hospitalizuoti du žmonės, 
evakavus į Armėniją turėjusį skris-
ti lėktuvą dėl kabinoje pasklidusio 
įtartino kvapo ir dūmų, pranešė oro 
linijų ir oro uosto pareigūnai.

Rusijos bendrovė „Nordwind 
Airlines“ nurodė, kad skrydį teko 
atšaukti, lainerio „Boeing 737“ 
keleiviams pakilimo metu pajutus 
„pašalinį kvapą“. Įgula avariniu 
trapu evakavo 162 suaugusiuosius 
ir 11 vaikų. Maskvos Šeremetjevo 
oro uostas, kur įvyko incidentas, 
Remdamasis įgulos vadu informa-
vo, kad kabinoje pasklido dūmai, 
bet liepsnų nebuvo pastebėta.

Ryšiai. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas, ketvirtadienį 
susitikęs su Kremliaus atžvilgiu 
palankiai nusiteikusiu ukrainiečių 
politiku, pareiškė, kad Maskva yra 
pasirengusi bendradarbiauti su bet 
kuria partija, kad atkurtų ryšius su 
Kijevu. Rusijos lyderis Sankt Pe-
terburgo mieste susitiko derybų su 
Viktoru Medvedčiuku, prorusiškų 
pažiūrų politiku ir verslininku iš 
Ukrainos. Be to, V. Medvedčiukas 
yra sakęs, kad V. Putinas yra jo 
dukros krikšto tėvas. „Rusijos ir 
Ukrainos santykių plataus masto 
atnaujinimo klausimas mums yra 
itin svarbus, ir mes bendradarbiau-
sime su bet kokia partija, įskaitant 
jūsiškę, kad atkurtume visaverčius 
santykius“, – pareiškė V. Putinas 
savo svečiui.

Šį sekmadienį Ukrainoje vyks 
pirmalaikiai parlamento rinkimai.
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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. 
Velnias su trimis aukso plau-
kais 
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Baltoji pelėda – šiaurės 
karalienė 
12:55 Gorongozos nacionali-
nis parkas. Rojaus atgimimas. 
Slapti pasauliai 
13:50 Mis Marpl N-7
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 Premjera. Laisvės kai-
na. Sąjūdis. 
22:00 Premjera. Marija Terezė 
N-14
23:45 Kur klaidžioja bizonai 
N-14
01:25 Pasaulio dokumentika. 
Baltoji pelėda – šiaurės kara-
lienė (kart.).

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:20 “ “Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Monstrai prieš atei-
vius” 
08:10 “Riterių princesė Nela” 
08:40 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:10 “Ogis ir tarakonai” 
09:40 “Ponas Bynas” 
10:05 Sniego karalienė 
11:40 Operacija “Saugi kai-
mynystė” 
13:30 Neriam N-7. 
15:10 Trumano šou N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė N-7. 
22:35 Rizikinga erzinti diedu-
kus N-7. 
00:45 Skambutis 2 N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Marlis ir aš: šuniukų 

metai” 
13:15 “Išdykėlis Danstonas” 
N-7
15:00 “Princas ir kalvis” 
17:25 “Havajai 5.0” N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Naktis muziejuje” N-7
21:45 “Džo Breivenas” N-14
23:40 “Priemiesčio nakviša” 
N-14
01:20 “Iksmenai 2” N-7 (kart.)

06:30 Žiemos galiūnas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 “Geriau vėliau, negu 
niekada” N-7. 
10:00 “Geriausi šuns draugai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Iš visų jėgų” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Pragaro viešbutis” N-7. 
13:35 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:30 “Chantilly Arts & 
Elegance Richard Mille” lenk-
tynės 
15:00 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
17:20 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
18:20 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:35 “Juodasis sąrašas” N-7
22:30 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14
23:35 Kietasis būrys (k) N14
01:40 Šėtono vaikas (k) N14

07:00 “Akloji” (k)
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 Už vaikystę. 
11:20 “Būrėja” (k) 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:25 “Hemsley ir Hemsley: 
skanu ir sveika” 
12:55 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo. 
Niekada daugiau nemirti N14
23:05 Taksi vairuotojas N14. 
01:20 Aš - šnipas (k) N-7. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Alina Orlova „88“. 
(kart.).
07:00 Kalbantys tekstai 
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje. 
09:00 Misija: Vilnija. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai. 
Chemikas Rimantas Petras 
Venskutonis. 

10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Neribotos žmogaus 
galimybės 
13:00 Stop juosta.
13:30 Sporto galia. Tour du 
Faso – svarbiausios dviračių 
lenktynės Afrikoje 
14:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai. 
16:15 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
16:30 Mokslo sriuba. 
17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:45 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
19:40 Dauntono abatija 4 N-7
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Operos 
solistas Ianas Storey. 
22:00 „Prime Orchestra“ sim-
foninis šou „Pasauliniai hitai“.
23:50 Kino žvaigždžių alėja. 
Kazino „Royale“ N-7. (kart.).
01:55 Antikvariato paslaptys 
6. Žmogžudystės pagal roma-
nus N-7. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Amerikos dievaitis” 
N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Žygis per Amerikas” 
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Azija iš paukščio skry-

džio” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai”. 
N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Linlis“ N-7.
13.00 „Grobis“ 
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.05 „Grobis“ 

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 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 15 
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 
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 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 3 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 

10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Masalas  N14. 
00:20 “Kortų namelis” N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Skaniai ir paprastai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tai bent giminaičiai” 
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 “Atsargiai! Merginos” 
N-7

20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Už priešo linijos: 
Kolumbija” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “24 valandos. 
Palikimas” N-14

06:05 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:00 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
07:55 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
08:55 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
09:55 “Kobra 11” (k) N-7. 
10:55 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7.
20:30 “Varom!” N-7.
21:00 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas N14. 
22:55 Gelbėjimo misija (k) 
N14. 
00:45 “Juodasis sąrašas” 
(k) N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 

12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (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 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Nusikaltėlis kūdikio 
veidu N14. 
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Senojo Tilto paslap-
tis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Čiurlionis kitaip. 
Fortepijonu skambina Jurgis 
Karnavičius. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 

16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai.
19:15 Ukrainos šerifai 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai
21:30 Edeno sodas. Drama. 
23:10 Palaukit mūsų! 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 

21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Apsėstasis Maiklas 
Kingas” S
00:35 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. N-7.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 15 
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 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 3 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.

12:00 “Neklausk meilės 
vardo”
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Greitojo reagavimo 
būrys N14. 
00:50 “Kortų namelis” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Tai bent giminaičiai” 
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 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 

22:00 “Sugrįžimas” N-14
23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “24 valandos. 
Palikimas” N-14

06:20 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
07:15 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
08:15 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
09:15 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
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.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Kaip žaibo trenksmas 
N14. 
23:20 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas (k) N14
01:10 “F. T. Budrioji akis” 
N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 

14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (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 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Mirtis ir sapnai 
N-7.
23:10 “Amžina meilė” N-7.
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. 
(kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:55 Lesė 2  (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai. 
Matematikas Konstantinas 
Pileckas. 
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. (kart.).
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 

16:25 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 Mano tėviškė. Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė.
19:15 Pokyčių karta. Rusijos 
prikėlimas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Damos. Kozirių dama 
N-14. 
23:10 Mes vagiame paslap-
tis. „Wikileaks“ istorija 
01:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Prezidento lėktuvas” 
N-14
23:25 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:40 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 ‚Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „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 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7.
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (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 Mano mama gamina 
geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 3 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.

09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Skvoteriai N14. 
00:40 “Kortų namelis” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
11:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
12:00 “Tai bent giminaičiai” 
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 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Pro stiklą” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
00:10 “Kaulai” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
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.
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Pagalbos šauksmas 
N14. 
22:50 Kaip žaibo trenksmas 
(k) N14. 
01:00 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7.
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvi-

nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais”
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (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 “Širdžių daktaras” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7.
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Kruvina akvarelė 
N-7.
23:10 “Amžina meilė” N-7.
01:05 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:55 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
08:20 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:40 Laba diena, Lietuva 

(kart.).
18:10 Mokslo ekspresas. 
18:25 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu 
Freemanu 3. Ar mes susikū-
rėme Dievą? 
20:05 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Mustangės N-14. 
23:10 Lūžio taškas 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Statybų gidas”. s. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Drakonų kova. 
Evoliucija” N-7
22:40 “Aukščiausia pavara” 
N-7
23:50 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Svieto lygintojai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „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 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7.
12:00 Gyvenimas. 
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 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 3 N-7.
00:30 Klausimėlis.lt.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.
09:50 “Mirtis rojuje” N-7.
10:55 “Kandisė Renuar” N-7.

12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Tamsos pakraštys N14. 
00:50 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” 
12:00 “Tai bent giminaičiai” 
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 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Rembo. Pirmasis 
kraujas 3” N-14
00:05 “Kaulai” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
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. 
20:30 “Kvailiai šėlsta” N-7. 
21:00 Naktinis pasivažinėji-
mas N14. 
22:55 Pagalbos šauksmas 
(k) N14
00:45 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 

14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (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 “Širdžių daktaras” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
dvasių namai N-7.
22:55 “Amžina meilė” N-7.
00:45 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:50 Mano tėviškė. 
Stanislovas ir Liudvika 
Didžiuliai. (kart.).
07:05 Stop juosta (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:55 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).

18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 
19:15 Magritte. Vyras su 
skrybėle 
20:05 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Praplėšta uždanga 
N-14. 
23:35 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Kito gyvenime” N-14
23:15 “Aukščiausia pavara” 
N-7
00:30 “Pėdsakai” N-7

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „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 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 N-7.
11:10 Komisaras Reksas 16 
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 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
22:40 Žaidimas N-14
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7.
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7.

09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Paskolinta meilė” 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Bušvikas N14. 
22:55 Mirties kelias N14. 
00:45 Voratinklis N-7. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Paslaptingas gyveni-
mas” 
12:00 “Svotai” 
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 “Gnomai” N-7
21:05 “Naktinis pasimatymas” 
N-7
22:55 “Patruliai” N-14
01:05 “Rembo. Pirmasis 
kraujas 3” N-14 (kart.)

06:15 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:10 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:05 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:05 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:05 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:05 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Teisingumo agentai” 
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 Penktas Dievo įsaky-
mas - nežudyk N14. 
23:20 Naktinis pasivažinėji-
mas (k) N14. 
01:15 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:05 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Žvėrelių būrys” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7.

17:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7.
19:00 “Širdžių daktaras” N-7.
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Vera. Ledinė upė N14. 
22:55 Vis dar Elis N14. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
06:45 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. (kart.).
07:00 Mokytojų kambarys.
07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (
07:55 Premjera. Leksė ir 
Lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Šunų ABC 3 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:25 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:10 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
19:15 Australijos lietuviai – 

tolimi ir artimi. 
20:05 Šimtas. Trumpos istori-
jos apie dvi Lietuvas.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Europos kinas. Virš 
mūsų tik dangus N-14. 
22:30 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Topmodeliai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:30 “Mikė” 
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Mirtinas smūgis” N-14

00:00 “Drakonų kova. 
Evoliucija” N-7 (kart.)

06.13 Programa.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. Kriminalinės paslaptys 
su K. Krivicku. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2019 07 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Premjera. 
Supermokytoja 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Nilas. Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai 
12:55 Atšiaurioji Kanada. 
Ledynų pakrašty 
13:50 Džesika Flečer 8 
N-7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stil ius. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žagarės vyšnių 
festivalis 2016 „Viskas yra 
gerai“. 
23:10 Antikvariato paslap-
tys 7. Žudymo menas N-7.
00:35 Žaidimas N-14 
(kart.).

06:35 “Tomas ir Džeris” (k) 
07:05 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:30 “”Nickelodeon” 
valanda. Sveiki atvykę į 
“Veiną”” 

07:55 “Monstrai prieš atei-
vius” 
08:20 Drakoniuko 
Riešutėlio nuotykiai 
10:00 Mažieji genijai 
11:55 Princesė Enė 
14:15 Gamtos jėgos N-7. 
16:20 Robinas Hudas. 
Vyrai su triko N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Gerokai keistas 
fi lmas 
20:35 Drilbitas N-7. 
22:45 Vaikinams tai patin-
ka! N14. 
00:45 Kerštas N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Elena iš Avaloro” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Elena iš Avaloro” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Skaniai ir papras-
tai”. 
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” 
N-7
11:30 “Bembis” 
12:55 “Aldabra” 
14:25 “Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas” 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 “Dantukų fėja” N-7

21:40 “Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis” N-7
23:45 “Nepatyręs”. S
01:50 “Pro stiklą” N-14 
(kart.)

06:05 “Varom!” (k) N-7. 
06:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 “Kvailiai šėlsta” (k) 
N-7. 
09:00 Galiūnų čempio-
natas. Lietuvos rinktinė - 
Pasaulio rinktinė. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai” 
11:40 “Ekstremalūs išban-
dymai” 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7.
12:40 “Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal” 
13:40 “Policijos akademi-
ja” N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:15 “Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas” 
N-7. 
18:20 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus N14. 
23:50 Bendrabutis S. 
01:30 “F. T. Budrioji akis” 
(k) N-7.

06:45 “Akloji” (k) 
07:15 “Pragaro katytė”
08:15 “Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patari-
mai” N-7. 
09:15 “Tėvas Motiejus” 
N-7. 
10:35 “Būrėja” (k) 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “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 “ Likimo šešėlis” 
N-7. 
23:10 “Begėdis” S
01:25 Kelyje N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias. Laida apie 
evangelikų bendruomenes 
Lietuvoje. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 ARTS21. 
08:30 Mažesnieji bro-
l iai. Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. Berlyno 
klezmerių karalius 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:25 Gioachino Rossini. 
Opera „Sevili jos kirpėjas“. 
14:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. 
16:40 Euromaxx. (kart.).
17:10 Stil ius 
18:10 Istorijos detektyvai. 
18:55 Daiktų istorijos. 

19:40 Dauntono abatija 4 
N-7.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Jos Didenybės tar-
nyboje N-14
23:15 10 metų su bale-
tu. Lietuvos tarptautinės 
baleto akademijos gala 
koncertas.
01:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. 
(kart.) N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios 
atostogų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Azija iš paukščio 
skrydžio” (kart.)
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Azija iš paukščio 
skrydžio” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Persikėlimas” N-14
00:15 “Kito gyvenime” 
N-14 (kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos moks-
l ininkai. Danguolė 
Mikulėnienė“. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Ona 
Vytautienė“. 
08.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė“. 
09.00 „Pasaulis iš vir-
šaus“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius 
Luisas. Nenuspėjamas 
protas“ N-7.
13.00 „Grobis“
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Balt i jos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“ 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 Nusikalt imas ir 
bausmė. Kriminalinės 
paslaptys su K. Krivicku. 
N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.05 „Rasputinas“ N-7.

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

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24

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
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Baltarusija: idėjų mainai, liaudies ūkio 
pasiekimai ir kepti paršeliai Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

 Dėl to dabar nuoširdžiai apgai-
lestauju ir žadu nebenusidėti.

O dabar – apie Amžinąją ugnį, 
Nežinomą kareivį, karo veteranus 
ir pionierius.

Koncertuoja tik savi

Kleckas laikosi taisyklės, kad 
per šventes koncertuoja savi.

Modernių, tvarkingų ir, regis, 
gerai finansuojamų kultūros namų 
(o juose yra net atskira kino salė, 
kurioje esą rodomos taip pat ir 
visos pasaulio kino naujienos) 
vadovai pasakojo, kad miestiečiai 
labiau myli savus atlikėjus nei 
atvykusius iš Minsko. Į vietinių 
menininkų pasirodymus neva ir 
žmonių susirenka daugiau, o ir bi-
lietai pasižiūrėti vietinių meninkų 
brangesni. 

Dėl to pagrindinis Baltarusijos 
nepriklausomybės minėjimo ren-
ginys buvo organizuotas vietos 
saviveiklininkų pajėgomis – atlie-
kamos mano jaunystės dainos, 
skambėjo ,,Katiuša“, šoko vaikai, 
teatralizuotu judesio teatro pasiro-
dymu priminta skaudi baltarusių 
tautos  istorija Antrajame pasauli-
niame kare.  Beje, šis pasirodymas 
daugeliui išspaudė ašaras. Vien 
Klecko sritis per Antrąjį pasaulinį 
neteko aštuonių su puse tūkstančio 
žmonių. Karo sunkumai gulė ant 
paprastų žmonių pečių, ypač mo-
terų, vaikų. Inscenizuoti blindažai 
ir palapinės, kareiviais persirengę 
suaugusieji ir vaikai su visa tų lai-
kų atributika –  raudonimis vėlia-
vomis, trimitais, vatinukais bei ka-
nistrais - Klecko gatvėse kažkaip 
skaudžiai gnybo širdį ir vertė sukti 
į šalį akis. Kadaise ir Lietuvoje 

(Atkelta iš 5psl.) panašiai buvo minima Gegužės 
9-oji, Pergalės diena. Tačiau tai 
nekėlė šypsenos, kaip kėlė tarybi-
nius laikus primenantys išsitempę 
saliutuojantys pionieriai ar iš li-
trinių butelių toje pačioje erdvėje 
(kaip ir Amžinoji ugnis, iškilmin-
go koncerto scena) gausiai laisto-
mas samagonas bei tas nelaimin-
gasis keptas paršelis, kurio,, vėlė 
nemarūnė“, spėju, dar ilgai ilgai 
lydės mano biografiją.

Sveikino baltarusių kalba

75- mečio minėjimo renginys 
vyko centrinėje Klecko aikštė-
je. Priešais valdžios rūmus buvo 
pastatyta  scena ir patogios su-
lankstomos kėdės. Programa gerai 
apgalvota: su visais sveikinimais, 
koncertu,  judesio teatro spekta-
kliu bei gėlių ir vainikų dėjimu 
prie Amžinosios ugnies ( šiai ce-
remonijai nusidriekė ilgėliausia 
eilė), Klecko rajono galvos Ana-
tolijaus Michailovičiaus Lodygos 
sveikinimu baltarusių kalba, sve-
čių iš užsienio prakalbomis bei 
trimis mūsų Tomo Tuskenio kon-
certiniais numeriais (tarp jų buvo 
Vytauto Klovos operos ,,Pilėnai“ 
Ūdrio arija bei baltarusių kalba 
atliekama ,,Ne šumite beriozy“) 
truko vos kiek daugiau nei valan-
dą. 

T. Tuskenio ir jo akopanimeis-
terio Stasio Aglinsko pasirodymą 
lydėjo gausūs plojimai, o vietos 
žiniasklaida netrukus į internetą 
įdėjo Lietuvos atlikėjo nuotrau-
kas. 

Beje, A. Lodygos kalba taip pat 
buvo komentuojama baltarusių ži-
niasklaidos, nes tai buvo pirmasis 
atvejis, kai vadovas į tautą prabilo 
baltarusiškai.

Štai ir geroji patirtis, kaip orga-
nizuoti šventes, kurios verta pasi-
semti Anykščių kultūrininkams. 
Būčiau aš Anykščių merė, tai į 
kitą Klecko miesto šventę išvež-
čiau dviaukštį autobusą Anykščių 
kultūros įstaigų darbuotojų drauge 
su ,,biču baltu megztiniu“.

Priėmimai be ponių

Dienos priėmime, kuris vyko iš 
karto po minėjimo, kai kurie aukš-
čiausiojo rango Klecko vadovai 
pasirodė su poniomis. Kita vertus, 
kur tas ponias reikėjo dėti, jeigu 
jos privalėjo šalia vyrų dalyvauti 
koncerte ir nešti gėles prie Amži-
nosios ugnies?

Mugė, kurios  nepakartojamiems 
įspūdžiams perteikti mano talento 
nepakako (todėl ją gausiai ilius-
truoju) baigėsi prasidėjus šventi-
niam koncertui, į kurį susirinko ne 
vienas tūkstantis žmonių. 

Rašydama žodį ,,privalėjo“, 
dėstau grynai asmeninius pamąs-
tymus. Neturiu jokių įrodymų, kad 
švęsti karo pabaigos metinių bal-
tarusiai susirinko taip pat savano-
riškai, kaip kadaise, būdama stu-
dentė, aš savanoriškai dalyvavau 
Gegužės 1-osios demonstracijoje 
ir, laukdama po Vilniaus Žaliuoju 
tiltu, kol ateis mano eilė energin-
gai pamojuoti prie Konservatorijos 
išsirikiavusiems Nariams, valgiau 
batoną, užsigerdama kefyru.

Apie politiką Baltarusijoje kal-
bėti toks pat blogas tonas, kaip 
Anykščiuse -  apie Kęstutį Tubį  
,,estetešnikams“ įskundusius 
anykštėnus. Regis, visi viską žino, 
supranta, tačiau, kad ir kiek besi-
keistum mandagiomis frazėmis, 
pokalbiai niekuomet neišsirutulio-
jo toliau nei  šiuolaikinio jaunimo 

auklėjimo problemos. Kalbėdami 
bendražmogiškomis temomis, bal-
tarusiai žavėjo atvirumu ir nuo-
širdumu. Prisipažinsiu, jaučiuosi 
dvasiškai  praturtėjusi, nes turėjau 
galimybę susipažinti su keletu iš 
tiesų gilių, jautrių žmonių.

Vaikų studijų aptarimui su Vyk-
domojo komiteto pirmininku, šalia 
kurio per priėmimus turėjau gar-
bės sėdėti, perėjus iki draugiškos 

ir abipusės  abiejų šeimų nuotrau-
kų peržiūros telefonuose, įsidrąsi-
nusi jo paklausiau, kodėl vakaro 
priėmime nematyti  ponios. ,, Ji 
buvo minėjime, bet diena karšta, 
suprantate, reikėjo persirengti, o 
atsivežti ją iš namų (pobūvis vyko 
kažkokio ūkio viloje, tolokai už 
miesto, - red. pastaba)  naudojan-
tis valdišku transportu jau būtų 
traktuojama kaip korupcija“, - pa-
aiškino man inteligentiškas ir nea-
bejotinai puikų išsilavinimą įgijęs 
ponas A. Lodyga. 

Ir mano nuojauta sakė, kad 
Klecko  vadovas nemeluoja. 

Beje, apie jaunąją kartą. Bal-
tarusijoje neištekėti iki 25 - erių 
yra gryniausia pražūtis. Mergin-
ai tekėti, vos baigus studijas, - 
sveikintina ir normalu.  

O ko ir laukti, kai liaudies ūkiui 
svarbios kiekvienos rankos. 

Kitame tekste, pažadu, jokios 
kultūros - pasakosiu apie trakto-
rius, karves, sultis ir ...truputį apie 
cerkvę.

(bus daugiau)

Prie amžinosios ugnies miestiečiai deda gėles. Budi kariai, saliutuoja pionieriai.

Armonika ir tautiniai kostiumai privertė stabtelėti Anykščių de-
legacijos vadovą, vicemerą Dainių Žiogelį.

Tenoras Tomas Tuskenis tvirtino, kad šio Klecko rajone esančio 
fabriko gaminamos sultys gerina balso skambėjimą ( už šią re-
klamą fabrikas delegacijos dalyviams atsilygino keliais pakais 
sulčių produkcijos). 

Vaikai karo metų drabužiais.

Šokiai, dainos, estrada.    Autorės nuotr.
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Tuomet, kai Valda Bivainė įsidarbino 
Utenoje esančiame „Tele2“ salone, ji 
nesitikėjo, kad vos po metų taps net 
trijų, skirtinguose miestuose dirbančių 
komandų vadove. Anot jos, tokiems 
pokyčiams pati turbūt nebūtų pasiryžu-
si – išdrįsti karjeros šuoliui ją paskatino 
tuometinės vadovės.

Svarbiausia – tiesiog pabandyti
Savo karjerą bendrovėje „Tele2“ V. Bivainė pradėjo 

mažiau nei prieš 3 metus. Dirbti pardavimų vadybinin-
ke jai patiko: kiekviena diena buvo vis kitokia, kupina 
naujų pažinčių, dinamikos ir iššūkių.

„Šis darbas man patiko ir sekėsi, bet pasiūlymo 

tapti net ne vieno, o iš karto visų trijų salonų vadove 
– nesitikėjau. Iš pradžių jo priimti neketinau, tuomet 
atrodė, kad tokios pareigos man dar per anksti, netu-
riu reikalingos patirties“, – pasakojo Valda.

Pašnekovė atsimena, kad sulaukė padrąsinimo 
tiek iš savo salono vadovės, tiek iš regiono vadovės 
sudalyvauti atrankoje.

„Jos mane drąsino, sakė, bent jau pabandyk, pa-
tirtis ateina su laiku, dabar svarbiausia pačiai patikėti 
savo jėgomis. Palaikymas buvo nuoširdus, tad tapo 
geriausia motyvacija. Dabar džiaugiuosi, kad nerimą 
nuvijau šalin – šiandien dirbu darbą, kuris man pa-
tinka“, – sakė dabar jau „Tele2“ Kupiškio, Anykščių ir 
Rokiškio salonų vadovė.

Nuo vadybininkės iki 3 salonų vadovės: „Tele2“ 
darbuotojos sėkmės istorija

Ar būti vadovu išmokstama?
Anot Valdos Bivainės, įvairios teorijos apie įgimtas 

vadovų savybes ir ypatingus charakterio bruožus da-
bar jai atrodo šiek tiek pagražintos – pačiai kardinaliai 
keistis ar kitaip elgtis, tapus vadove, neprireikė.

„Galbūt tai susiję ir su plokščia mūsų įmonės struk-
tūra: darbiniuose santykiuose nesijaučia hierarchinių 
skirtumų, kiekvienas vadovas yra labiau pagalbininkas 
ir patarėjas. Pokytis toks, kad anksčiau rūpinausi klien-
tais pati, o dabar padedu tai daryti komandos nariams“, 
– sakė Valda.

Be to, pašnekovė pažymi, kad įgūdžių, reikalingų 
būtent lyderiams, visada galima išmokti – „Tele2“ va-
dovai juos lavina specialioje akademijoje.

„Įvairūs mokymai yra nuolat rengiami visiems dar-
buotojams, bet turime ir atskirus, skirtus tik vadovams. 
Jų metu mokomės, kaip, pavyzdžiui, tas pačias situa-
cijas, kurias spręsdavau, kai buvau pardavimų vadybi-
ninke, suprasti plačiau, visų įmonės procesų kontekste. 
Taip pat mokomės, kaip suvienyti komandas, pastebėti 
kiekvieno jos nario išskirtinumus“, – pasakojo Valda.

Vienijančios vertybės
Pasak V. Bivainės, nors dabar jos vadovaujami 

salonai yra skirtinguose miestuose, didelių iššūkių 

suburiant komandas nebuvo – visi „Tele2“ darbuotojai 
nepaisant to, kokioje pozicijoje ar salone dirbtų, žino ir 
laikosi vienodų įmonės vertybių.

„Jos labai palengvina visų mūsų darbą – jei kokia 
situacija pasitaiko pirmą kartą, kiekvienas galime patys 
nuspręsti, ką daryti. Tereikia sau užduoti klausimą, ar 
pasirinktas veiksmas neprieštaraus įmonės vertybėms 
ar bus orientuotas į klientą. Tokiu būdu mes visi dir-
bame nepriklausomai priimdami sprendimus, tačiau 
visuomet ta pačia kryptimi“, – pasakojo Valda.

Anot pašnekovės, dabartinėje pozicijoje ji jaučiasi 
gerai dar ir todėl, kad pati dirbo pardavimų vadybinin-
ke.

„Kadangi pati tiesiogiai dirbau su klientais, manau, 
man lengviau perprasti ir padėti išspręsti daugelį situ-
acijų, su kuriomis kasdien susiduria mano komandos. 
Paprastai sakant, išmanau procesus ne tik teoriškai, 
bet ir praktiškai. Turbūt todėl „Tele2“ nuolat ir stengiasi 
į naujas vadovų pozicijas paskirti jau turimus darbuoto-
jus, o ne ieškoti žmonių iš šalies“, – sakė V. Bivainė.

Skandinaviškos tradicijos
V. Bivainė pasakoja, kad ir iki karjeros pradžios „Tele2“, 

ji dirbo skandinaviškoje įmonėje, todėl telekomunikacijų 
bendrovėje vyraujanti darbo kultūra ir darbdavio požiūris 

į darbuotus jai jau buvo pažįstamas.
„Matyt mane žavi skandinaviškos tradicijos. Ypač 

galimybė derinti profesinį ir asmeninį gyvenimus, 
nuolat tobulėti ir užsidirbti motyvuojantį atlyginimą. 
Pavyzdžiui, mūsų pardavimų vadybininkų atlygis pri-
klauso nuo rezultatų, o užmokesčio lubų nėra – taigi 
kiekvieno pastangos atsispindi atlyginimo dydyje“, – 
sakė V. Bivainė.

Pasak Valdos, nepaisant ankstesnės patirties kitose 
įmonėse, „Tele2“ ją nustebinti vis tik pavyko.

„Tele2“ darbuotojai iš visos Lietuvos kasmet, be 
bendrų mokymų, susitinka tradicinėse vasaros ir 
Kalėdų šventėse. Rodos, nieko neįprasto, kitos įmo-
nės taip pat turi tokias šventes. Tačiau mane nustebi-
no tai, kad yra organizuojama ir didžiulė atskira Kalėdų 
šventė, skirta tik darbuotojų vaikams“, – pasakojo V. 
Bivainė.

Kaip prisijungti prie „Tele2“ koman-
dos?

Jei domitės technologijomis ir drąsiai priimate nau-
jus iššūkius, „Tele2“ kviečia išbandyti savo jėgas ir su-
dalyvauti atrankose pardavimų vadybininko Kupiškyje 
arba Molėtuose darbo vietoms užimti. Daugiau apie 
šias ir kitas karjeros galimybes sužinoti galite interneti-
niame tinklapyje https://karjera.tele2.lt/.
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Perdažė ,,Siauruko“ stotį

Algimantui Stalnioniui prisilies-
ti prie istorinių pastatų, juos dažy-
ti, perdengti ar iš esmės remontuoti 
tenka dažnai. Jis  prisiminė beveik 
pusę metų, praleistų Nidoje. Ten 
rekonstravo istorinius švyturius. 
Neįprasta, nepamirštama patirtis ir 
šiemet dovanojo laimę remontuo-
ti aptrupėjusius Medininkų pilies 
akmens mūrus, sienas, kurios išliko 
iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės auksinių laikų - XII - XIV 
amžių. Ypač atmintinas ir sakra-
linių pastatų remontas : Švč. Tre-
jybės bažnyčios Panevėžyje stogo 
perdengimas, darbai  Gegobrastos 
bei Inturkės cerkvėse ir daugybėje 
kitų smulkesnių objektų.

Stoties dažymo darbų ėmė-
si trise. Teko šalinti senus dažus 
vandens srove, po to trinti grubiu 
švitriniu popieriumi, kai kurias 
medines detales -  daugiausia ap-
vadus, langų papuošimus -  teko 
keisti naujomis, taip pat tinkuoti 
profiliuotus kaminus. Stotyje besi-
darbuojantys žmonės patyrė daug 
smagių akimirkų, ypač kai darba-
vosi pasitelkę gervę, liejo vandenį, 

Raimondas GUOBIS

Siauruko naujienos: atnaujinta stotis ir 
mecenato Jozefo viešnagė
Balandį pradėta dažyti Anykščių geležinkelio stotis. Po daugelį 

metų trukusių žadėjimų buvo skirti pinigai,o darbus atliko kon-
kursą laimėjusi UAB ,,Keturi horizontai“. 

Malonus sutapimas, kad geležinkelio stotyje šiomis dienomis 
lankėsi ir verslininkas Jozefas Fedorovičius, dovanojęs Anykš-
čiams garvežį.

o jo purslai plačiai ir sodriai krito 
ant žemės. Pasirinkta įprasta Lie-
tuvai ryškiai geltona spalva, nors 
prieš du dešimtmečius stotis buvo 
melsvai žalios spalvos. Nušvito 
išryškintas puošnumas, patvirti-
nantis, kad tai ne šiaip pastatas, ta-
čiau rūmai, tikriausi vartai į miestą 
ir pasaulį. Devynių metrų aukštį 
siekiančias sienas, apimančias 600 
kvadratinių metrų, iki pat skliautų 
reikėjo kruopščiai nudažyti (pagal 
parametrus namas labai siauras: 
jo plotis vos 6 metrai, o ilgis sie-
kia net apie 25 metrus), o restau-
ruojamo statinio lentos buvo ypač 
imlios dažams. Ypač smarkiai jie 
gėrėsi į pietinę sieną, tad, neskai-
čiuojant grunto, buvo  sunaudota 
apytikriai  100 kilogramų bendros 
Lietuvos ir JAV kompanijos ,,Vi-
vacollor“ kompanijoje Kaune pa-
gamintų dažų. 

Paskutiniai darbai, kuriuos atli-
ko - apirusių kaminų permūrijimas, 
tinkavimas ir  netyčia  nukritusių 
dažų purslų nuvalymas nuo laiptų, 
pamatų bei takų  aplink sienas. O 
jau po to -  iškilminga misija: pa-
garbiai uždėjo ant švytinčios sie-
nos užrašą ,,Anykščiai“. Rūmai, 

Smagioji ,,Keturių horizontų“ brigada skelbia apie reikšmingo 
darbo pabaigą. Iš kairės: Kęstutis Šypalis, Vitalija Tumė, Algi-
mantas Stalnionis. 

švytintys linksmu ir jaukiu gelsvu-
mu, tarsi pas gerą stilistą, kosmeto-
logą  pabuvusi moteriškė, virto ti-
kriausiu saldainiuku, pasirengusiu 
jubiliejiniams 120 metų sukakties 
renginiams, kurie vyks rugsėjo 6 ir 
7 dienomis.

Senojo garvežio Jozefas

Anykščiuose šią savaitę lankėsi 
ir su savivaldybės vadovais su-
sitiko bei Anykščių geležinkelio 
stotyje ir ,,Siauruko“ muziejuje 
lankėsi žmogus, kuris Anykščiams 
dovanojo siaurojo geležinkelio 
garvežį, 1949 m. pagamintą ,,Ško-
dos“ gamykloje Čekoslovakijoje. 
Tai aštuntą dešimtį bebaigiantis 
elegantiškas vyras Jozefas Fedo-
rovičius.

Svečias dar kartą prisilietė prie 
tikriausios geležinkelio Lietuvoje 
relikvijos, 750 milimetrų vėže rie-
dėjusio garvežiuko ,,Škoda“. Visi, 
kartu buvę, akimirksniu prisiminė 
jau primirštą istoriją, kuomet noru 
kurti naują ekspoziciją užsidegę  
muziejininkai iš Anykščių surado 
ir bandė žūtbūt gauti tą stebuklu 
spindintį garvežį, kuris, tuo metu 
smarkiai aprūdijęs, net pasišiaušęs 
riogsojo liejyklos kieme Švenčio-
nėliuose. Rajono valdžia, sužino-
jusi apie muziejininkų ketinimus 
įsigyti relikviją, buvo pasirengusi 
atseikėti kelias dešimtis tūkstančių 
litų, kad tik šis technikos stebuklas 
atitektų mūsų miestui. Tai pavyko, 
net ir neišleidus tam numatytų pi-
nigų, tik kalbantis, bičiuliaujantis,  
ir aukščiausios valdžios atstovams 
tarpininkaujant.

 Liejyklą, kuri sujungta su siaurų-
jų geležinkelių depu, kitus pastatus 
aplinkui ją Švenčionėliuose nupir-
kęs iš Anglijos sugrįžęs verslinin-
kas J. Fedorovičius įsimintinais 
2002 metais garvežį padovanojo 
kuriamam ,,Siauruko“ muzie-
jui. Nors kai kurios smulkmenos 
jau nugrimzdo į užmarštį, tačiau 
,,siauruko“ kelionės į mūsų miestą 
istoriją surašius būtų tikriausias is-
torinis bestseleris.

Susitikimas Savivaldybėje buvo 
pagarbos dosniam žmogui išraiška 
ir galimybė pakalbėti apie tolesnį 
bendradarbiavimą. O Siaurojo ge-
ležinkelio muziejuje gerai nusitei-
kęs J. Fedorovičius aplankė savo 

dovanotą garvežiuką, apžiūrėjo 
ekspozicijas. 

Kalbėjomės geležinkelininkų 
svetainėje - antrame stoties rūmo 
aukšte. Pradėjome nuo to, kaip 
tuoj po karo jo tėvas, tarnavęs ka-
riuomenėje, pasiliko okupuotoje 
sąjungininkų zonoje, o galiausiai 
atsirado Anglijoje. Rytuose pasi-
likusi šeima sugebėjo išvažiuoti į 
Lenkiją, o iš ten - ir į Didžiąją Bri-
taniją. Buvęs devyniolikos metų, 
kuomet pateko į tą paslaptingą 
miestą. Pateko su sąlyga, o tėvas 
pasižadėjo, kad suteiks būstą, bei 
įrodė, kad jau turi darbą. Tad sun-
kus darbas statybose prasidėjo jau 
trečią dieną. Kalbos nemokėjo, tad 
nei geresnio darbo tikėtis, nei mo-
kytis negalėjo.

Sandėris, kuomet varžytinėse 
veik netyčia nuspaudęs mygtuką 
nupirko už pačią pigiausią kainą 
dyzelinį geležinkelių lokomoty-
vą, kurį po kelių dienų sėkmingai 
pardavė ir susižėrė daugiau nei du 
kartus brangiau, pakeitė gyvenimą. 
Po kurio laiko įkūrė jau nedidelę 
savo įmonę, kurioje gamino gene-
ratorius ir kitas detales. Palengva 
plėtėsi, augo, kartais imdavo, kiek 
buvo įmanoma gauti, paskolą iš 
bankų, užstatydavo viską, ką tu-
rėjo, kad sukaupęs kreditų galėtų 
pirkti, investuoti ir po to mėgautis 
pelnu ir sėkme.

Jo verslo pakilimas sutapo su 
Margaritos Tečer valdymo era. Iki 
tol Jungtinėje Karalystėje  buvo 
daug netvarkos, siautėjo nusikaltė-
liai, o Didžioji Britanija buvo ne-
tekusi savo svorio pasaulyje. Lan-
kėsi tuomet Naujojoje Zelandijoje 
ir patyrė, kad visur buvo šaipo-
masi iš Jungtinės Karalystės ir jos 

piliečių. Geležine Ledi vadinama 
ministrė pirmininkė įvedė tvarką 
visose srityse ir britai vėl pajuto 
savo vertę, o valstybė sugrįžo į ga-
lingiausiųjų gretas. Dabar reikėtų 
panašaus ryžtingo ir rūpestingo tos 
didžios šalies vadovo. Juk negali-
ma tyčiotis, juk negalima reikalau-
ti didžiulių sumų vien dėl to, kad 
šalis laisva valia nori pasitraukti iš 
jai nenaudingos sąjungos.

Verslininką glumina žinojimas, 
kad ES gyvena neskaičiuodama fi-
nansų. J. Fedorovičiaus manymu, 
Vokietija ir Prancūzija elgiasi kaip 
kadaise Hitleris ir Stalinas, nori 
valdyti sąjungą dviese. Taip negali 
būti. Breksitas - gėdingos derybos, 
ryžtingumo stoka. Sąjunga anks-
čiau ar vėliau išsivaikščios, o kas 
bus atsakingas už valstybėms, tau-
toms padarytą ekonominę  žalą? ..

Prisiminus garvežį, tai dabar 
sunku įvertinti, kokia būtų didžio-
sios dovanos - garvežio - kainos 
piniginė išraiška. Be jokios abejo-
nės, eksponato vertė laikui bėgant 
auga. Juk tai vienas iš trijų Lietu-
voje esančių 750 milimetrų vėžės 
garvežių. 

Panašios konstrukcijos mažylių 
dar yra Šiauliuose bei Panevėžyje, 
pastarąjį kelis metus remontuoja, 
mat Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio strategai užsimojo turėti 
veikiantį garvežiuką. Deja, darbai 
vyksta labai lėtai, trūksta ir specia-
listų, ir lėšų. Ar kada nors turėsime 
važiuojantį garvežį, dar nežinia. 
Ekspertų manymu,  restauracija 
galėtų kainuoti nuo 50 iki 100 tūks-
tančio eurų.  Pasak geležinkelių 
žinovo Udriaus Armaliaus, dabar 
garvežius smagiai perkantys rusų 
verslininkai tikina, kad važiuojan-
tį mechanizmą galima įsigyti ir už 
150 tūkstančių eurų, tačiau kaina 
gali būti ir kelis kartus didesnė - 
priklauso nuo garvežio tipo ir nuo 
perkančiųjų - parduodančiųjų su-
sitarimo. Entuziasto teigimu, va-
žiuojantis garvežys Anykščiuose 
būtų tikras stebuklas.

Anykščiuose viešėjęs Jozefas Fedorovičius pasirašė ir į geležinke-
lio stoties viršininko knygą...              Autoriaus nuotr.
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parduoda

įvairūs

Asmeninis skelbimas „Anykštoje“, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 

numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuoja 
5 eurus, šeštadienio – 6 eurus. 

Skelbimai priimami „Anykštos“  
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

siūlo darbą

MOZAIKA

Nestandartinių  įrenginių projektavimo įmonei 
UAB „Techninis projektas“ reikalingi: 

ŠALTKALVIAI-SURINKĖJAI
Darbo pobūdis: įrengimų surinkimo, priežiūros ir  remonto darbai.
Reikalavimai: brėžinių skaitymas.
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

ELEKTROTECHNIKAI
Darbo pobūdis: elektros įrenginių montavimo, priežiūros 
ir remonto darbai.
Reikalavimai: elektrotechninis išsilavinimas (ar studijuojantis).
Privalumai: atsakingumas, pareigingumas, darbo patirtis.

Kontaktinis telefonas: 8- 699- 64470
CV siųsti: info@tprojektas.lt 

Adresas: Paliūniškio g. 1, Panevėžys

„Misija Sibiras“ dalyviai išvyks-
ta į Kazachstaną

Trečiadienį iš Vilniaus geležinkelio 
stoties išlydėti „Misija Sibiras“ daly-
viai, vykstantys į Kazachstaną.

Į dešimt dienų truksiančią ekspedi-
ciją vyksta šešiolika dalyvių.

Anksčiau ekspedicijos vykdavo 
į Rusiją, tačiau ši šalis antrus metus 
atsisako leisti „Misijos Sibiras“ da-

lyviams atvykti tvarkyti tremtinių ir 
politinių kalinių kapų, todėl kaip ir 
pernai bus vykstama į Kazachstaną.

Ekspedicijos dalyviai ieškos lietu-
vių kapų, sieks susitikti su tebegyve-
nančiais tautiečiais ar jų palikuonimis, 
aplankys apleistus sovietų lagerius ir 
paliks ten atminimo ženklus.

Projektas „Misija Sibiras“ vykdo-
mas nuo 2006 metų. Per šį laikotarpį 
lietuvių tremties ir įkalinimo vietas 

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuo-
tojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. liepos 25 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156, 8 698 70127.

MB Vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

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

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko 

prie medienos apdirbimo 
staklių bei autokrautuvo 

vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt

Skambinti tel.: (8-670) 67674

Statybų organizacijai 
reikalinga sąmatinin-
kė. Atlyginimas 1500 

Eur. 

Tel. (8-681) 11675.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę 
techniką. Vyksta į iškvietimus, sutei-
kia garantiją. Pildo mašinų kondici-
onierius.

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

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

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, nuotekų surinkimo 
talpyklas, rezervuarus srutoms ne-
dideliems ūkiams (6 - 45 kub. m). 
Kasa vandens šulinius (iki 8 renti-
nių), jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius. Atveža. Konsultuoja.

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

Įvairūs remonto darbai, stogų den-
gimas, skardinimo darbai, namų da-
žymas. Ilgametė patirtis. Padeda įsi-
gyti kokybiškas medžiagas. Darbus 
atlieka greitai ir kokybiškai.

Tel. (8-685) 68182.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spalvo-
tos ir cinkuotos - alucinko skardos. 
Daro lankstinius. Parduoda gamin-
tojo kainomis. 

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

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

Tel. (8-687) 73069.

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.

Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-699) 18885. 

Atlieka fasadų šiltinimo, pa-
matų šiltinimo, apdailos darbus. 
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. 
Dengia šlaitinius stogus.

Tel. (8-676) 52289.

Karpo, formuoja gyvatvores. 
Smulkina šakas, žolę, Pjauna pa-
vojingus medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Krosnių židinių, įvairių senovinių 
krosnių (pečiukų) statyba, remon-
tas. 

Tel. (8-603) 35316.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas.

Tel.( 8-692) 75903.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Greitai ir kokybiškai pjauna žolę.
Dirba su savais įrankiais (trime-
riu, vejapjove). Pjauna įvairių 
dydžių sklypus, sodus, sodybas 
Anykščiuose ir Anykščių r.

Tel. (8-609) 25237.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Sibire – Rusijoje, Kazachstane ir 
Tadžikistane – aplankiusios jaunimo 
ekspedicijos sutvarkė daugiau kaip 
pusantro šimto kapinių.

Sovietinės okupacijos metu iš Lie-
tuvos į tremtį ir lagerius ištremta apie 
280 tūkst. žmonių.

„Sostų karai“ šiemet nominuoti 
32 „Emmy“ apdovanojimams

JAV televizijos HBO fantastinio 
epo „Sostų karai“ (Game of Thrones) 
paskutinis sezonas šiemet pretenduo-
ja net į 32 prestižinius „Primetime 
Emmy“ apdovanojimus – daugiau 
negu bet kuris kitas šou per vienus 

Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) pa-
slaugos. 

Tel. (8-684) 29023. 

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Kita

Jauna vilniečių šeima nori išsi-
nuomoti ilgam laikui 2-3 kambarių 
butą Anykščių mieste. Lauks pa-
siūlymų.

Tel. (8-607)91699.

Nekilnojamasis turtas

2 kambarių butą N. Elmininkuose 
ir sodybą Kurklių k. 

Tel. (8-602) 84794.

Anykščių miesto centre – pusę 
namo. Naujas stogas, patogu-
mai, 78 kv. m, šildymas įvairus. 
Yra galimybė prisijungti prie 
miesto centralizuoto šildymo. 
Domina ir keitimas į 1 – 2 kam-
barių butą. 1 ir 5 a. nesiūlyti. 27 
000 eu. 

Tel. (8-621) 10023.

Sodo sklypą Anykščių mieste, 
prie miško. Namo statybvietė. 
16 a. 

Tel. (8-687) 76233.

Kuras

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Alksnio, uosio, klevo ir maišytas 
malkas kaladėlėmis. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Natūralaus drėgnumo skaldytas 
beržines malkas ir kokybiškus uo-
sinius briketus įvairiais kiekiais.

Tel. (8-656) 98749.

Malkas kaladėmis, pristatymo 
kiekis 7 erdm. taip pat 3 m ilgio 
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60 
erdm.

Tel. (8-656) 01913.

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams iš Šepetos.

Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

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.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Veža kaladėmis, skaldytas iki 
9erdv.m., miškavežiu 30erdv.m. 

Tel. (8-604) 12810.

Įvairias malkas, atraižas pakais. 
Tel. (8-621) 53555.

Kita

Audi A6, 2006 m., 171 kW, 3l dy-
zelis, sedanas, mechaninë. Kaina 
3750 eu. Traktoriuką - žolepjovę 
su surinkimu. MTD. Kaina 850 
eu. 

Tel. (8-650) 11596.

2006 m. 11 mėn. geros būklės, 
dyzelinę TOYOTA COROLLA 
VERSO. Neseniai Lietuvoje.

Tel. (8-611) 47542.

2019 m. derliaus sausą šieną, 
šienainį ritiniais, ne mažiau 38 vnt. 
Atveža. 

Tel. (8-698) 78024. 

Lentas, dvigubo pjovimo. Storis 
30 mm, plotis 150mm, ilgis 6,5m. 
Yra 4 kub. m. 

Tel. (8-614) 97232.

metus, antradienį paskelbė organi-
zatoriai. Serialas, vaizduojantis kil-
mingųjų šeimų kovą dėl Geležinio 
sosto išgalvotame Vesteroso žemyne 
ir žmonių pasauliui pavojų keliančią 
Baltųjų klajūnų armiją, varžysis su 
komišku serialu „Nuostabioji po-
nia Maisel“ (The Marvelous Mrs 
Maisel), gavusiu 20 nominacijų. Šis 
elektroninės prekybos tinklo „Ama-
zon“ serialas pasakoja apie 6-ojo de-
šimtmečio namų šeimininkę, tapusią 
estrados komike.

„Sostų karai“ jau turėjo daugiau-
sia „Emmy“ apdovanojimų pelniu-
sio serialo titulą, o dabar iš viso turi 
161 nominaciją, skelbiama Televizi-

jos akademijos tinklalapyje.
19 „Emmy“ nominacijų gavo 

JAV televizijos HBO serialas „Čer-
nobylis“ (Chernobyl), o jau daug 
metų „Emmy“ statulėles šluojanti 
televizijos NBC satyrinė laida „Sa-
turday Night Live“ pretenduos į 18 
apdovanojimų. 24 tūkst. Televizijos 
akademijos narių prieš išrinkdami 
šių metų nominantus išnagrinėjo re-
kordinį skaičių paraiškų.

Dabar prasidės galutinis balsa-
vimo etapas, per kurį bus išrinkti 
nugalėtojai. „Emmy“ įteikimo cere-
monija vyks Los Andžele rugsėjo 22 
dieną.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKą.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

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

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-646) 47841.

Įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-687) 23618.

Vieno arba dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte Anykščių mieste.

Tel. (8-612) 44242, 
(8-682) 56554.

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugu-
sią medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Automobiliai

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

Tel. (8-680) 49007.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Kita

Brangiai - senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g) gabalus, sages, 
pakabukus. Tel. (8-674) 61640.

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, 
(8-609) 27450.

Nekilnojamasis turtas

6 ha dirbamos žemes plotą 
Traupio sen. Naujadalio k. (54 na-
šumo balai).

Tel. (8-698) 35044.

Du: 1,3621 ha ir 7,0318 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus: 
Bebarzdžių k., Anykščių r. Kaina 
už 1 ha  - 3000 EUR. Galima de-
rėtis. Informacija: +37061337719, 
Antanas.

15 ha žemės sklypą Gečionių k. 
ir 3 kambarių butą Ažuožeriuose. 

Tel. (8-684) 02025.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LIEPOS 21d (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn.rudomis, raibomis,dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
tomis (kaina nuo 3,50eu).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10vnt-1eur.

Spec.lesalai. Jei  vėluosime, prašome pa-
laukti. tel 860869189.

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.

Namą Anykščių mieste ir admi-
nistracines patalpas Biliūno g. 

Tel. (8-609) 43046.

Gyvenamąjį 98,81 kv. m ploto 
namą Anykščiuose. Namų valda 
17,4 a, yra garažas, lauko virtuvė, 
pirtis, rūsys. Kaina sutartinė.

Tel. (8-648) 36339.
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anekdotas

oras

+13

+25

mėnulis
Liepos 20 d. - Liepos 22 d. - 
pilnatis.

Laurynas, Lionginas, Rimvydas, 
Rimvydė. Danielius.

Aurelijus, Česlovas, Elijas, 
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, 
Alvyda.

šiandien

liepos 21 d.

liepos 22 d.
Magdalena, Dalius, Mantilė.

vardadieniai Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONASAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Apklausa. Kokiu automombiliu 
važiuojate į darbą ir kokiu į užsie-
nį?

Vokietis atsako:
– Į darbą BMW, na, o į užsienį, 

manau, su Mersu.
Prancūzas:
– Reno į darbą, Pežo į užsienį.
Rusas:
– Į darbą su tramvajum, o į už-

sienį visai nevažiuoju.
– O jei labai labai reikia?
– O man nereikia labai labai.
– Na, o jei žutbūt reikia?
– Tada, jei jau žūtbūt reikia, mes 

važiuojam su tankais.

***

Seifus gaminanti įmonė sukūrė 
ypač saugų, neįveikiamą seifą ir 
nutarė jį išbandyti.

Visų šalių policija gavo užduotį 
surasti geriausius įsilaužėlius, kad 
pabandytų įveikti naująjį seifą.

Užduoties sąlygos buvo tokios: 
į seifą įdėjus milijoną dolerių, įlei-
džiami įsilaužėliai, trims minutėms 
užgesinama šviesa ir, jei per tą lai-
ką pavyksta atidaryti seifą, įsilau-
žėliai gali pasiimti milijoną sau.

Pirmieji bandė Amerikos seifų 
vagys, bet po trijų minučių nė vie-
na spyna nebuvo atrakinta.

Antrieji užėjo rusai. Kai šviesa 
vėl užsidegė, buvo atrakintos tik 
pirmosios šarvuotos durys.

Pagaliau įėjo lietuvių komanda. 
Šviesa užgeso. Praėjo trys minu-
tės.

Komisijos pirmininkas pradėjo 
spragsėti šviesos jungiklį, bet švie-
siau nepasidarė.

Iš tamsos pasigirdo balsas:
- Vycka, einam, nu kam tau tos 

lemputės reikalingos, mes juk ki-
šenėse visą milijoną turim!

Oras virpčiojo ir sukos,
Buvo išpuoštas Puntukas. 
Kilo dūmai, salvės žiro,
Trenkė maršas vidur šilo. 

Dieve mano, kaip gražu...
Prisiglaudus prie beržų,
Skrydžio dydžio įkvėpta
Gimė jai mintis sukta.

Lajų takas palei dangų,
,,Sumuštekai“ šičia brangūs.
Alkani turistai žiūri -
Pas Diliuką valgyt turi.

Valgykla tenai nauja, 
Bet ten neina ponauja. 
jai geriau ,,Basi basi“, 
Nes ten muzika garsi.

Pasikaišiusi kvartuką
Amilia lavašą suka.
juk kažkas atskleisti turi
jiems lietuvišką virtuvę.
Maisto taškas mieste bus -
,,Ateini - apsiauk batus“.

Dariaus ir Girėno skrydis pažadino 
Amiliutės kūrybiškumą

Per trejetą metų į „Anykščių 
vyno“ gamyklos atnaujinimą iš 
viso jau yra investuota apie 2,5 mln. 
eurų, iš kurių per milijoną investuo-
ta pastaraisiais metais. Nauja linija, 
kainavusi 614 tūkst. eurų, vainika-
vo ne vienerius metus trukusį ga-
myklos modernizacijos etapą.

Moderniausia regione

„Vizitas gamykloje savivaldybės 
vadovus nuteikė itin optimistiškai. 
Investicijos į gamyklos moderniza-
vimą, gerėjantys „Anykščių vyno“ 
veiklos rodikliai, augantis darbo 
vietų skaičius ir plečiamas gaminių 
asortimentas liudija vadovybės ryž-
tą toliau stiprinti rajonui itin reikš-
mingą įmonę. Ne mažiau džiugi-
na ir tai, jog bendrovė puoselėja 
gamyklos tradicijas ir siekia būti 
aktyvi bendruomenės narė: gamy-
kloje planuojama įkurti lankytojų 
centrą, bendrovė siekia įsilieti į kul-
tūrinį Anykščių gyvenimą. Tokia 
partnerystė kuria vertę ir miestui, 

„Anykščių vyno“ gamykloje apsilankęs meras įvertino 
naują, moderniausią regione gamybos liniją 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir rajono savival-

dybės atstovai ketvirtadienį lankėsi „Anykščių vyno“ gamyklo-
je. Svečiai buvo supažindinti su gamykloje atlikta moderniza-
cija ir įdiegtomis naujovėmis: „Anykščių vyną“ valdanti viena 
didžiausių Baltijos šalyse gėrimų gamintojų „MV GROUP Pro-
duction“ gamykloje įrengė daugiau nei pusę milijono eurų kai-
navusią naują ramaus vyno gamybos liniją. 

ir Anykščių rajonui“, – po susitikimo 
su gamyklos vadovais ir pažinties su 
įdiegtomis naujovėmis kalbėjo meras 
S. Obelevičius.

„Anykščių vyno“ gamyklą ben-
drovė „MV GROUP Production“ 
įsigijo 2014 metų pabaigoje. Kaip tei-
gia bendrovės generalinis direktorius 
Algirdas Čiburys, atgaivinti beveik 
šimto metų lietuviškos vyndarystės 
tradicijas puoselėjančią vyno gamy-
klą, kuri yra vaisinių vynų pradininkė 
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, 
buvęs svarbus iššūkis. 

„Pastaruosius trejus metus Anykš-
čiuose nuveikta be galo daug, įgyven-
dinta visa eilė atnaujinimų. Ši linija – 
tarsi vyšnia ant torto. Ja tarsi baigiame 
vieną etapą ir pradedame kitą, kurio 
pagrindiniai prioritetai yra produktų 
krepšelio plėtra, naujienos ir susitelki-
mas į eksporto rinkas, naujų partnerių 
pritraukimą. Naujos linijos diegimas 
ir „Anykščių vyno“ modernizavimas 
mums yra daugiau nei tik investicijos 
į gamyklos pajėgumo didinimą. Tai 
ir per 90 metų tradicijas turinčios ga-

myklos, jos darbuotojų išsaugojimas, 
gamybos pritaikymas šiuolaikiniams 
vartotojų poreikiams, o kartu − gali-
mybė rinkai pasiūlyti naujovių. Mūsų 
žiniomis, regione nei vienoje kaimy-
ninėje rinkoje tokios modernios lini-
jos nėra, ir netgi tokiose vyndarystės 
tradicijomis garsėjančiose šalyse kaip 
Italija ar Prancūzija retas gamintojas 
gali tokia įranga pasigirti. Rinkomės 
moderniausia ir geriausia, kas šiuo 
metu yra rinkoje“, – sakė „Anykščių 
vyną“ valdančios akcinės bendrovės 
„MV GROUP Production“ vadovas 
A. Čiburys. 

Skaičiuojama, kad įdiegus naują, 
universalią gamybos liniją, gamyklos 
produktyvumas padidės dešimtadaliu. 
Dar svarbiau, kad gamyboje pasiektas 
naujas kokybinis lygmuo, „Anykščių 
vynui“ atsiveria didžiulės galimybės 
eiti į naujas kategorijas, kurių iki šiol 
neturėjo – tai vynuoginiai vynai, ne-
alkoholiniai gėrimai.  Iš visų keturių 
„MV GROUP Production“ priklau-
sančių gamyklų, „Anykščių vynas“ 
šiais metais planuoja išleisti daugiau-
siai naujų gaminių. 

A.Čiburio teigimu, gamybos mo-
dernizacija su nauja linija priešakyje 
padės sustiprinti gamyklos potencialą 
ir į Lietuvą pritraukti užsienio gamin-
tojų, siūlant jiems galimybę pastebi-
mai sutrumpinti gėrimo kelią nuo jo 
išpilstymo į butelius iki patekimo į 
parduotuvių lentynas bei užtikrinant 
šviežią ir kokybišką gaminį vartoto-
jams. 

Nauja, pilnai automatizuota gamy-
bos linija atliks skalavimo, pilstymo 
ir kamščiavimo funkcijas. Kartu su 
ja buvo įrengti ir papildomi plovimo 
bei mikrofiltracijos mechanizmai. 
Diegiant naują modernią liniją buvo 
atnaujintos ir gamyklos patalpos – at-
naujintas ir išplėstas gėrimų pilstymo 
cechas. 

Plečia asortimentą

Pasak šią įrangą pagaminusios 
Italijos bendrovės „Gruppo Berto-
laso“ komercijos vadovo Roberto 
Azzolini, joje buvo pritaikyta ne-

mažai inovatyvių sprendimų. 
„Be to, kad ši linija pasižymi 

dideliu universalumu – leidžia 
pilstyti gėrimus į skirtingos tal-
pos butelius, naudoti tiek įpras-
tus, tiek užsukamus kamščius, 
joje įdiegta inovatyvi mikro fil-
travimo sistema. Būtent mikro 
filtravimas padeda užtikrinti, kad 
vynas ar kitoks gėrimas butelyje 
išlaikys savo kokybę ir skonį. Li-
nija užtikrina ir tai, jog gamybos 
proceso metu į gėrimus nepaten-
ka deguonis. Tai itin svarbu vyno 
gamyboje, nes dėl oksidacijos pa-
kinta vyno spalva ir skonis, taigi 
nukenčia kokybė“, – pasakojo R. 
Azzolini. 

Savo ruožtu „MV GROUP 
Production“ vadovas A. Čiburys 
pabrėžia, kad bendrovė ne tik 
investuoja į gamyklos moderni-
zavimą, bet ir nuosekliai plečia 
Anykščiuose gaminamų gėrimų 
asortimentą. Atsižvelgiant į spar-
čiai augantį nealkoholinių gėrimų 
populiarumą, „Anykščių vynas“ 
neseniai pristatė produktines 
naujienas: natūralų nealkoholinį 
juodųjų serbentų vyną „Voruta“ ir 
nealkoholinį obuolių sidrą „Tin-
ginio pantis“. Be šių nealkoho-
linių gėrimų, gamyklos krepšelį 
papildė ir nauja „Vorutos“ vynų 
linija „Blossom“, kurią šiuo metu 
sudaro du gaminiai. 

„Esame lietuviškas gamintojas 
ir mus labiausiai džiugina tai, kad 
pagaliau galime lygiavertiškai 
konkuruoti su pasauliniais žaidė-
jais, suteikti vartotojams to, ko 
jie ieško – kokybiškų, natūralių, 
įdomių produktų. Kad mums tai 
sekasi, rodo pavyzdžiai. Žiemos 
švenčių laikotarpiu pasirodžius 
mūsų kalėdiniam vynui „Voruta 
Winterspice“, „Vorutos“ parda-
vimai Lietuvoje pirmavo visoje 
vynų kategorijoje. Tai, kas anks-
čiau atrodė neįtikėtina, tapo rea-
lybe. Tai nuteikia optimistiškai“, 
– sakė A. Čiburys. 
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Meras Sigutis Obelevičius ir „Anykščių vyno“ kolektyvas


