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Supirko
rekordinį kiekį
obuolių

2 psl.
šiupinys
KONSULTACIJOS. Spalio 25
d. LR Konstitucijos ir Europos
teisės dienos proga kvalifikuoti
teisininkai lankytojams teiks nemokamas teisines konsultacijas
(paveldėjimo, skyrybų, darbo teisės ir kt. klausimais) nuo 9.00 val.
iki 17.00 val., Utenos apylinkės
teismo Anykščių rūmuose, adresu
A. Baranausko a. 10, Anykščiai.

Komunalininkai
teigia, kad
atliekų
turėtojai linkę
piktnaudžiauti

4 psl.

Komitetas. Pirmasis tiesiogiai
išrinktas Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis 2019-ųjų metų
savivaldos rinkimuose dalyvaus
kaip visuomeninio rinkimų komiteto lyderis. Tiesa, meras neatmeta
jo visuomeninio komiteto koalicijos su kuria nors partija varianto.
„Anykštai“ rajono vadovas sakė,
jog jau žinąs, kas bus kiti jo sąrašo lyderiai, tačiau bendražygių
pavardžių kol kas neatskleidžia.
Priminsime, jog K.Tubis prieš
porą savaičių buvo susitikęs su
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) lyderiu Artūru Zuoku. Meras
neslėpė, jog su A.Zuoku kalbėjosi
apie artėjančius savivaldos rinkimus.

5 psl.

Meras pasirašė
rajono Tarybos
narių skeptiškai
sutiktą
memorandumą

12 psl.

Anykščių technologijos mokyklos
likimas lieka neaiškus
Nuo Naujųjų metų šalies profesinio ugdymo įstaigos turi
būti pertvarkytos į viešąsias įstaigas, jų dalininkais turėtų tapti Švietimo ir mokslo ministerija bei savivaldybės. Anykščių
technologijos mokyklą valdo Švietimo ir mokslo ministerija,
o tolesnė mokyklos ateitis miglota. Anykščių rajono valdžia
dvejoja, ką daryti su šia mokykla, nes tapdama būsimos VšĮ
dalininku užsikrautų ir finansinę naštą.
„Anykštos“ redakcijoje pirmadienį buvo surengta diskusija
apie profesinio ugdymo ateitį Anykščiuose. Diskusijoje dalyvavo Seimo narys Antanas Baura, rajono meras Kęstutis Tubis bei Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas
Zlatkus. Pašnekovus kalbino žurnalistas Vidmantas Šmigelskas. Meras į diskusiją atvyko lydymas patarėjo Donaldo Vaičiūno bei atstovės spaudai Silvijos Sakevičiūtės. Judviejų užduotis buvo pasidaryti savąjį diskusijos vaizdo ir garso įrašą,
kad „Anykšta“ nedrįstų koreguoti diskusijos.
Pokalbis truko daugiau nei valandą. Skaitytojams pateikiame sutrumpintą diskusiją.

Pavaduotojas. Anykščių rajono tarybos sprendimu, Anykščių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centre turėtų atsirasti
direktoriaus pavaduotojo etatas.
Sprendimą dėl įstaigos struktūros
pakeitimo Taryba turėtų priimti
ateinantį ketvirtadienį. Šio etato,
kurio pavadinimas „direktoriaus
pavaduotojas asmens sveikatos
priežiūrai“, atsiradimas buvo prognozuotinas, nes naujoji Anykščių
PSPC direktorė Sonata Steniulienė nėra gydytoja.
Šildys. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka ketvirtadienį pasirašė įsakymą, kuriuo nurodė nuo pirmadienio pradėti šildymo sezoną. Pagal orų prognozes,
ateinanti savaitė bus lietinga, oras
šils tik iki 10-11 laipsnių.

Pradinukų
vadovėlyje –
Landsbergių
verslo reklama

6 psl.

Anykščių technologijos mokykloje mokosi 185 mokiniai.

asmenukė
Būsimas kandidatas į merus vaikšto
Labanoras
Vidmantas ŠMIGELSKAS
į apklausas policijoje
vidmantas.s@anyksta.lt
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos raštą dėl buvusio Anykščių ligoninės direktoriaus Dalio Vaigino veiklos.
Per patikrinimus savivaldybės komisijos nustatė, kad buvo
neatitikimų paties D.Vaigino
darbo grafikuose ir žiniaraščiuose, kai jis dirbo ir ligoninės
vadovu, ir gydytoju traumatologu.
D.Vaiginas jau buvo iškviestas į Utenos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą apklausai.

Laukia. Neabejojama, kad Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatu
į Anykščių merus bus Lukas Pakeltis. Tačiau, partijos skyrius kol
kas nėra priėmęs jokio oficialaus
sprendimo.

Policija aiškinasi Dalio Vaigino darbo grafikų rebusą, nors tuos
grafikus tvirtino pats Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

12 psl.

Akcija Labanoras žadina viltį,
kad tauta atgims. Sąjūdis kadaise taip pat prasidėjo nuo Žaliųjų
akcijų. Žmones visuomet sutelkia
tai, kas aktualu daugumai, arba
paprasti, net buitiški dalykai.
Giname Labanorą. O kaip
mūsų Šimongirė?
Gyvenu didžiausios Anykščių
krašto girios pakraštyje ir kiekvienais metais matau, kaip plečiasi kirtimai.
Todėl klausydamasi kalbų apie
kylančią tautą stengiuosi slopinti
pesimizmą. Aš įtariu, kad ginti
Labanorą anykštėnams yra maždaug tas pats, kaip maitinti badaujančios Afrikos vaikus. Kilnu,
garbinga, o ir nereikia turėti reikalų su asocialais iš kitos gatvės.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Lankėsi Sveikatos apsaugos ministras

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, spalio 19 dieną, Burbiškio dvare posėdžiavo Lietuvos
gydytojų vadovų sąjungos valdyba ir taryba. Šiame renginyje dalyvavo ir Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
Ministras atsakė į pluoštą jam
pateiktų klausimų, nemažai kalbėjo apie ligonių struktūros pertvarką. Regis, Sveikatos apsaugos
ministras į šalies ligoninių reorganizaciją dabar žiūri atsargiau, nei
kadencijos pradžioje - reforma,
pasak ministro, turėtų vykti bent
penkerius metus.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdyboje - keliolika narių,
taryboje - per trisdešimt. Abiems
šiems organams priklauso buvęs
Anykščių rajono ligoninės direktorius, Lietuvos ligoninių asocia-

cijos prezidentas Dalis Vaiginas.
Būtent jo iniciatyva Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdybos
ir tarybos posėdžiai vyko Burbiškio dvare.
Penktadienį Anykščiuose lankėsi ir Ūkio ministras Virginijus
Sinkevičius. Jis vakare „Nykščio
namuose“ susitiko su anykštėnais
verslininkais. Ministras Anykščiuose skaitė pranešimą „Verslo
plėtros ir investicijų pritraukimo į
Anykščius galimybės“.
Plačiau apie Ūkio ministro vizitą - antradienio „Anykštoje“.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga penktadienį Burbiškio dvare susitiko su Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdyba ir taryba.

Supirko rekordinį kiekį obuolių
„Anykščių vynas“ vis dar superka obuolius, bet pats darbų
įkarštis jau praėjo. Šiokios tokios sunkvežimių eilės prie gamyklos dar yra, tačiau vaizdas jau kitoks nei rugsėjo viduryje, kai
vienu metu eilėse stovėdavo per 20 sunkvežimių.
Gamykla jau supirko ir perdirbo
per 20 tūkst. tonų obuolių ir jau
dabar pasiekė obuolių supirkimo
rekordą.

Į gamyklą šį sezoną įriedėjo daugiau nei tūkstantis sunkvežimių su
obuoliais, didžiosiose „fūrose“ telpa apie 20 tonų.

Pasak gamyklos vadovo Justino
Kanopos, nuo sunkvežimio įvažiavimo į gamyklos teritoriją iki
obuolių virtimo koncentruotomis
sultimis praeina apie parą. Sulčių
koncentratas - 7-8 karto mažesnio
tūrio nei sultys. Koncentruotų sulčių rinka praktiškai yra neužpildoma, jos parduodamos ir per biržą.
Dalis šiemet „Anykščių vyno“

Varguoliams padės ir mažas miestelis
Atkurtos Lietuvos šimtmetį labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ šį rudenį pažymi ypatingu būdu – spalio 19-20 d. organizuojama „Maisto banko“ akcija apima šimtą Lietuvos miestų
ir miestelių. Į šimtuką pakliuvo ir Troškūnai.
Troškūnuose esančioje „Aibės“
prekybos centrui priklausančioje
„Žiburio“ parduotuvėje akcijos
dienomis stovi dėžė, į kurią norintys paaukoti gali sudėti nupirktus

maisto produktus. Šiame miestelyje prie akcijos prisideda Labdaros
ir paramos fondo „Prieglobstis“
filialo savanoriai.
Jų organizacijai ir atiteks per ak-

ciją surinkti maisto produktai.
Anykščiuose akcija vyksta „Maxima“, „Norfa“ ir „Iki“ prekybos
centruose. Surinkti maisto produktai bus išdalinti sunkiai gyvenantiems asmenims.
„Parduotuvėse maisto produktus
renka Anykščių rajono socialinių
paslaugų centro, Anykščių vaikų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
pagamintų koncentruotų sulčių jau
yra parduota, dalis - sunaudota pačios gamyklos reikmėms.
Geras obuolių derlius ir ypač
mažos jų supirkimo kainos (supirkėjai mokėjo vos po 3-4 ct už kilogramą) turėtų „Anykščių vynui“
garantuoti išskirtinai sėkmingą sezoną.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
ir jaunimo užimtumo centro, labdaros paramos fondo „Prieglobstis“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus
bei Raguvėlės „Gelbėkit vaikus“
vaikų dienos centro savanoriai“ –
sakė Anykščių rajono socialinių
paslaugų centro direktorė Jolanta
Pleškienė.

pro memoria

Julijana Pačinskaitė Chapukas (1924 02 13 – 2018 10 06)
J. Pačinskaitė Chapukas gimė
Dvarelių kaime, (Anykščių raj.).
Augo su tėvais, keturiais broliais
ir dviem seserimis. Mokėsi Dvarelių pradinėje, po to - Vaišvyliškių
mokykloje pas mokytoją Agotą
Sadauskienę.
Karo metu padėjo apylinkių
partizanams, buvo jų ryšininkė.
Ištekėjo 1942 02 14 už Šlavėnų dvarininkų sūnaus Boleslovo
Čepuko (1913 08 09 – 2003 04
24). Sovietų valdžia konfiskavo
jos tėvų namus ir ūkį, palikdami
šeimai vieną kambarį (stanciją) ir
galutinai išvarė 1946 01 14.
Ji pasitraukė į Lenkiją, dirbo ir
gyveno Legnicoje iki 1957 metų,
kol išvyko į Niujorką (JAV). Padėjo bei rūpinosi Lietuvoje likusiais
tėvais, broliais, seserimis ir jų šeimomis. 1978 metais išėję į pensiją
išsikėlė gyventi į Sunny Hills Flo-

Temidės svarstyklės
Mirtis. Spalio 15 dieną apie
9.36 val., Anykščiuose, Pušyno
mikrorajone, rastas vyro (g. 1957
m.), gyvenusio Anykščiuose,
J. Biliūno g., kūnas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ridoje (JAV), nusipirko namus ir
iki mirties juose pragyveno.
Kaip rašė leidžiamame Sunny
Hills laikraštyje “Draugas” – “Ši
moteris labai miela ir nuoširdi,
globoja naujai atvykusius, aktyviai prisideda prie organizuojamų
renginių, yra parapijos komiteto
narė. Jos likimas susiklostė labai
įdomiai. Savo mylimąjį Boleslovą
ji sutiko dar 1939 metais, kai jis
“amerikonas”, atvyko į Anykščių
dvarą. Balys gražiai grojo akordionu, Julija buvo gražuolė, Kavarsko
miestelio dainininkė, tad netrukus
pora susituokė. Net 12 metų Julijai
teko gyventi Lenkijoje, iš jų aštuonerius metus vienai, mat Balys dar
1950 m. išvyko į JAV, apsigyveno
Niujorke (NY). 1957m. J. Čepukienei pavyko susitvarkyti dokumentus ir jai buvo leista atvykti
pas vyrą. Net 25 metus šeima pra-

gyveno NY, dalyvavo LB Queeens
apylinkės veikloje...”
Kraštotyrininkė, solistė, giedojo
“Antros jaunystės” bažnyčios chore, aktyvi Amerikos lietuvių bendruomenės narė, tautinių jausmų
ugdytoja, nepriklausomybės bei
lietuvybės skleidėja ir puoselėtoja
išeivijoje, savanorė. Per visą gyvenimą neturėjo nei vieno eismo įvykio ar nusižengimo, vis prasitęsdavo leidimą vairuoti automobilį,
lankydavo žmones ir pristatydavo
labdarą neišeinantiems iš namų.
Visada linksma ir besišypsanti optimistė, nuoširdumu besidalinanti
su kitais... Niekada nenutraukė
bendravimo ir ryšio su Lietuva,
gražia rašysena laiškuose džiaugėsi savo išgyvenimais ir Nepriklausoma Lietuva... Prasidėjus atgimimui, 1988 metais aplankė Lietuvą,
Anykščius, 1980 metais nugriautus

Smurtas. Gautas moters (g.
1965 m.) pareiškimas, kad spalio
16 dieną apie 17.15 val. Anykščiuose, Puntuko g., įvykus konfliktui ją sumušė brolis (g. 1964
m.) taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

se, Anykščiuose, Puntuko g., jį
sumušė sesuo (g. 1965 m.), sukeldama fizinį skausmą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Gautas vyro (g.
1964 m.) pareiškimas, kad spalio
16 dieną apie 17.15 val. namuo-

Vagystė. Gautas vyro (g. 1957
m.), gyvenančio Kavarsko seniūnijos Zaviesiškio kaime, Upės g.,
pareiškimas, kad spalio 16 dieną
apie 10.20 val. atvykęs prie sodybos Vetygalos kaime, kur lauke laikė savo gyvulius, pasigedo

tėvų namus, numelioruotus ir tuščius gimtuosius laukus... Susitiko
su Lietuvoje dar likusiais draugais
bei giminėmis, pasisvečiavo ir
daugiau nebesugrįžo...

Romas PAČINSKAS
elektrinio piemens ir akumuliatoriaus. Padaryta žala 250 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kortelė. Spalio 18 dieną gautas
moters (g. 1984 m.), gyvenančios
Mediniškių kaime pareiškimas,
kad pasinaudojus jai priklausančia „Swedbank“ kortele tris
kartus atsiskaityta už pirkinius.
Padaryta 29 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

spektras
Sustabdė. Vilniaus valdžia
turės priimti iš Nacionalinio
stadiono statybos koncesininko konkurso pašalintos bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ preliminarų pasiūlymą ir jį
svarstyti, penktadienį nusprendė
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
LAT penktadienį taip pat sustabdė
konkurso procedūras ir įpareigojo savivaldybę nesudaryti sutarties su koncerno „Icor“ valdomos
bendrovės „Axis Industries“ vadovaujamu konsorciumu.
Nušalintas. Korupcija įtariamas Panevėžio miesto meras
Rytis Mykolas Račkauskas lieka
nušalintas nuo pareigų. Panevėžio apygardos teismas atmetė R.
M. Račkausko skundą dėl rugsėjo pabaigoje priimto Panevėžio
apylinkės teismo sprendimo jo
nušalinimą pratęsti trims mėnesiams. Kaip pranešė teismas,
neskundžiama apygardos teismo nutartimi R. M. Račkauskas
lieka nušalintas iki gruodžio 20
dienos. Anot pranešimo, atmesdamas skundą apygardos teismas
pažymėjo, kad visiškai sutinka
su ikiteisminio tyrimo teisėjo
sprendimu nušalinimą pratęsti
siekiant, kad būtų greičiau ištirta
nusikalstama veika, užkirsta galimybė įtariamajam daryti naujas
nusikalstamas veikas.
Svarstys. Seimo opozicijos
atstovai surinko parašus dėl nenumatyto posėdžio antradienį
valdančiųjų veiksmams aptarti.
Opozicijos atstovai į darbotvarkę įtraukė rezoliucijos projektą,
kuriuo vertina premjero Sauliaus
Skvernelio vaidmenį dėl sunaikinto Vyriausybės pasitarimo
įrašo. Šiame pasitarime buvo
svarstomi siūlymai dėl registrų
duomenų teikimo žiniasklaidai.
Kitas klausimas – šią savaitę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo Ramūno Karbauskio
ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto vadovės „valstietės“
Agnės Širinskienės paviešintas
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) narių pokalbis.
Traukiasi. Seimo narė Aušrinė
Armonaitė traukiasi iš Liberalų
sąjūdžio pirmininko Eugenijaus
Gentvilo pavaduotojų, ji taip pat
nedalyvaus su partija Europos
Parlamento rinkimuose. „Mano
adresu partijos pirmininkas išsakė viešoje erdvėje daug būtų ir
nebūtų dalykų, į mano lūpas buvo
įdėti žodžiai, kurių aš niekada nesakiau apie Liberalų sąjūdį, todėl
nematau galimybių dirbti su juo
kaip vicepirmininkė“, – penktadienį sakė A. Armonaitė.
Kvotos. Aplinkos ministras
Kęstutis Navickas penktadienį
patvirtino vilkų sumedžiojimo limitą 2018–2019 metų medžioklės
sezonui – kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė medžioklės kvota
šį sezoną šalyje leis sumedžioti 60
vilkų. „Sprendimas dėl likusių 50
vilkų sumedžiojimo bus peržiūrimas medžioklės sezono eigoje,
atsižvelgus į naujausius vilkų populiacijos stebėsenos duomenis ir
tai, kaip greitai nustatytas vilkų
sumedžiojimo limitas bus išnaudotas“, – pabrėžė K Navickas.
Aplinkos ministro įsakymas dėl
vilkų medžioklės limito įsigalios
spalio 20 dieną.

situacija

???

Ar Anykščiuose
pakanka
nemokamo
viešojo
bevielio interneto
zonų (Wi-Fi)?
Kalbino
Robertas ALEKSIEJŪNAS

Juozas TUMAS:
- Būtų pernelyg drąsu teigti,
jog Anykščiuose pakanka nemokamo viešojo bevielio interneto
zonų, iš tiesų galėtų minėto WIFI ryšio būti daugiau. Viešosios
nemokamo interneto zonos suteikia miesto svečiams ir nuolatiniams gyventojams komforto
jausmą. Be to, jau turimuose bevielio ryšio taškuose ne toks ir
stiprus bei greitas Wi-Fi ryšys,
tad pirmiausia reikėtų gerinti jį.
Siūlyčiau pasižvalgyti į vakarų
šalis ir atsakyti sau, ar tikrai reikalinga tai, kaip tokia praktika
duoda teigiamų rezultatų. Manau, kad tikrai reikėtų daugiau
tokių zonų, juk interneto ryšys
yra įvairiapusė nauda: ir muzika,
ir socialiniai tinklai, ir, žinoma,
saugumas.
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Miškų keliams – parama per milijoną eurų
Nuo Naujųjų metų prijungus Rietavo padalinį, valstybinės miškų urėdijos Telšių
regioninis padalinys taps didžiausiu regioniniu padaliniu
Lietuvoje. Jam priklausys
apie 60 tūkst. ha valstybinių
miškų plotas.

Net jei rodikliai nepalankūs?
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie savivaldybės dalyvavimą Anykščių technologijos mokyklos valdyme:
„Mes sutinkame tą naštą gauti, bet turi būti aiškūs visi rodikliai“.
Na, nebent priešlaikinis
gimdymas...

Keliai daro įtaką savikainai
Valstybinės miškų urėdijos
Telšių regioninio padalinio teritorijoje yra 720 kilometrų kelių.
„Kaip atskirti, kieno yra žvyrkelis, einantis per mišką? To
miško valdytojo, savivaldybės
ar privataus asmens?“ – retoriškai klausė miškininkas ir atsakė,
kad jei kelias eina per padalinio
valdomą mišką, prisiima jį sau.
Geras kelias – svajonė, kuri turi
didelės įtakos miškovežiais gabenamos medienos savikainai.
Problema ta, kad kelių statyba
yra brangi. Todėl Telšių padalinio miškininkai džiaugiasi pasiryžę dalyvauti Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje
„Parama miškų infrastruktūrai
gerinti“ ir gavę apie 85 tūkst.
748 Eur finansavimą.
Anot miškų apsaugos inžinieriaus Vyganto Mikutavičiaus,
paraiška buvo pateikta gauti paramą Plungės r. Vieštuvėnų k.
Kulių girininkijos 1,9 km ilgio
keliui rekonstruoti. „Sankasa
ten yra padaryta, reikia įrengti
apsisukimo aikštelę, pakeisti kai
kurias pralaidas, įrengti naujas
nuovažas“, – sakė V. Mikutavičius. Jo teigimu, konkursas rangovui parinkti bus skelbiamas po
Naujųjų metų, o projektą reikės
įgyvendinti per 2019-uosius.
Priimamos paraiškos
Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama
miškų infrastruktūrai gerinti“
šiemet priimamos iki spalio 31
d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 1 mln. 158, 8 tūkst.
Eur paramos lėšų. Priemonė
finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto.

savaitės citatos

Pasak Arvydo Jokužio (kairėje) ir Vyganto Mikutavičiaus, geri
keliai – miškininkų svajonė, kurią gali padėti išpildyti europinė
parama.
Ritos NAGIENĖS nuotr.
Kas finansuojama
Paramos gali kreiptis miško
valdytojai (fiziniai ir juridiniai
asmenys) ir jų grupės. Didžiausia
paramos suma projektui negali
viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–
2020 m. laikotarpiu vienam
paramos gavėjui – 400 tūkst.
Eur. Partnerių ir (arba) susijusių
įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma negali viršyti
400 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų
finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
Pagal šią veiklos sritį finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių
griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų
įrengimas ir (ar) rekonstrukcija,
taip pat vidinės miškotvarkos
projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos. Paramos lėšomis taip pat gali būti
finansuojamos vidaus kelių su
žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų,
nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar)
rekonstrukcijos išlaidos ne miško
žemėje. Tačiau šios išlaidos gali
sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.
nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti

išskirtos paraiškoje atskirai nuo
kitų tinkamų finansuoti kelio
įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos
išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į
tai, kad vidaus kelias ne miško
žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu
miško keliu.
Kriterijai ir balai
Privalomas surinkti mažiausias
projektų atrankos balų skaičius
– 30. Jei pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba
miško savininkų kooperatyvas –
suteikiami 25 balai, jei privataus
miško savininkas (išskyrus miško
savininkų kooperatyvą) – 15 balų,
jei miškų infrastruktūros įrengimo
ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L
ir U hidrotopo) augavietėse – 20
balų, jei projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai –
20 balų, jei investuojama į ūkinius
miškus – 15 balų, jei pareiškėjas
prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas,
už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas,
bet ne daugiau kaip 15 balų, jei
pareiškėjas yra miško savininkų
asociacijos arba miško savininkų
kooperatyvo narys – 5 balai.

Užsak.Nr.1053

Antanas BAURA, Seimo narys, apie Anykščių technologijos mokyklos reorganizavimą į
Viešąją įstaigą:
„Darinys, kuris būtų sukurtas,
realiai funkcionuoti pradėtų 2019
metų rugsėjo 1 dieną. Laikas yra
paliktas. Devyni mėnesiai yra“.
Kuo arčiau rinkimai – tuo
geresnis vaizdas
Dalis VAIGINAS, buvęs
Anykščių rajono ligoninės direktorius, aiškino, kodėl rajono
valdžia jį apskundė policijai:
„Pareiškimas yra ir mero silpnumo pasidemonstravimas. Jis
beveik keturis metus matė žiniaraščius. Galėjo juk tuos neatitikimus pamatyti anksčiau...“
Revanšuosimės
verslo reklama!

Bradausko

Egidijus ŠILAIKA, A.Vienuolio
progimnazijos direktoriaus pavaduotojas, Anykščių rajono
tarybos narys, apie Landsbergių šeimos verslo reklamą mokykliniame vadovėlyje:
„Tokie dalykai negali būti įtraukiami į ugdomąją medžiagą“.
Įsivaizduojame, kad
skiriama...
Ramūnas
BLAZARĖNAS,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas, apie būrio valdininkų išvyką į Zarasų rajoną
darbo metu, tam naudojant rajono biudžeto lėšas:
„Jūs įsivaizduojate, kad jei yra
savivaldybė, ten žmonės dirba,
tai jiems neskiriama pinigų edukacijai ir panašiems dalykams“.
Plėskit tradicijas bent iki
Vakarų Europos

Aušra STRAŽEVIČIŪTĖ:
- Nemokamu viešuoju bevieliu
internetu naudojuosi bibliotekoje. Pakanka. Nestringa, geras ryšys. Nesiskundžiu.

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
numeris
Dilema:kam rūpi alkoholikai,
nerūpintys net patys sau?
Utena - galima alternatyva
Londonui

Rosita PIKAUSKIENĖ:
- O kur WiFi zonų Anykščiuose yra? Kažkaip jų nepastebėjau,
savaitgalį viešėdama Anykščiuose.

Poetė emigrantė visą laiką
tėviškę nešiojasi širdyje

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
apie tradicijas:
„Kiekvienas darbo kolektyvas
turi savo tradicijas - mūsų tradicija yra nors porą kartų metuose
rasti laiką ir aplankyti kitas šalies
savivaldybes bei pasidalinti darbo patirtimi“.

„ANYKŠTA“ TV
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Komunalininkai teigia, kad atliekų
turėtojai linkę piktnaudžiauti
„ANYKŠTA“ TV kalbino UAB Anykščių komunalinis ūkis
renovacijos projektų vadovą, atliekantį bendrovės direktoriaus
funkcijas Liną PRAVILIONĮ.
Pašnekovą kalbino ir skaitytojų užduotus klausimus pateikė
portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.
- Buvęs direktorius prisitaupė
neplaudamas ir nedezinfekuodamas konteinerių ir šiukšliavežių
talpų. Buvo priežastis pareikšti
papeikimą dėl neužtikrinamos
kokybiškos paslaugos. 2018 -aisiais konteineriai dar nebuvo
išplauti. Ką galite pakomentuoti dėl susmirdusio komunalinio
ūkio inventoriaus, už kurio priežiūrą gaunate pinigus, bet paslaugos neteikiate?
- Čia galbūt gyventojai turi daugiau pastabų dėl to, kad kai į šiukšliavežę išverčiami konteineriai, po
to šalia jų lieka blogi kvapai. Kuomet prasideda obuolių sezonas,
gyventojai į konteinerius meta ir
juos, tuomet skystis susidaro automatiškai. O dėl konteinerių dezinfekavimo – šiais metais yra planas
tai padaryti. Dabar dairomės, kas
bendrovei galėtų pasiūlyti geriausią konteinerių dezinfekavimo paslaugą.

- Norėčiau sužinoti apie beglobių šunų išvežimą į prieglaudą.
Ar tam reikia kieno nors palaiminimo, ar pakanka jums paskambinti?
- Gyventojai galbūt to dar nežino, bet mes reaguojame tik gavę
skambutį iš policijos arba seniūnų.

- Sąžiningai rūšiuojame atliekas ir labai tikimės sąžiningo
atliekų išvežimo mokesčio nuo
fakto, o ne nuo normos, kiek
nustatyta prišiukšlinti. Mes tiek
išlaidų vartojimui neturime, kad
mokėtume už „orines“ normas.
- Mes svarstome įvairius variantus. Bet kada yra tas faktas? Mes

- Kada iš pareigų atleisite Alfrydą Savicką?
- Jis yra atliekų aikštelės priežiūros vadovas. Žmogus dirba savo
darbą. O kiekvienas turi savo nuomonę. Dabar atliekų aikštelėje yra
padaryta vadinama šiukšlių gaudyklė, kad jos neskraidytų po svetimas teritorijas. Dabar tvarkome

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Mergaitiški pokalbiai tuo ir
ypatingi, kad jų metu negvildenamos politikų rinkiminių kampanijų peripetijos, juose nėra vietos
I. Kanto filosofijai, net šilumos
kainos lieka nebesvarbios. Kartais tai pati geriausia terapija,
leidžianti išvalyti galvą nuo gausybės pareigų, darbų, reikalų.
Visai neseniai vieno tokio
pokalbio metu išgirdau keistą
draugės klausimą, kuris manęs
„nepaleido“ kelias dienas. Ji
manęs paklausė: „Kaip tu elgtumeisi su bateliais, jeigu būtum
už juos sumokėjusi 400 eurų?“
Tuo metu pajuokavau, jog jeigu
turėčiau tokius batelius, rytais
juos paglostyčiau, o vakarais –
pasakas sekčiau. Atsidaryčiau
dėžutę, grožėčiausi, o akyse, kaip
tam ančiukui Donaldui, atsispindėtų eurų ženkliukai... Rimčiausia iš kompanijos pasibaisėjo,
kaip galima pirkti batelius už
tokią kainą, juk geriau šiuos šimtus išleisti kelionei į Turkiją, kur

žinome, kad jei mokestis bus skaičiuojamas nuo atliekų išvežimo
fakto, gyventojai tuo piktnaudžiaus
ir vers šiukšles pamiškėse. Žmonės
tokiu atveju deklaruos neturintys
šiukšlių.
- Gerb. direktoriau, kaip įmonė naudoja ar panaudojo finansines lėšas, kurias papildomai
skyrė savivaldybė iš biudžeto,
pagal paskutinį Tarybos patvirtintą sprendimą?
- Tos lėšos buvo skirtos įsigyti
technikai ir Svėdasų pirčiai. Tie pinigai bus panaudoti pagal paskirtį.

viskas įskaičiuota, kur gali visą
parą valgyti, o tolimiausia „ekskursija“ visos kelionės metu – iki
viešbučio baseino. Nesiginčiju,
tokiems paistalams argumentų
neturiu...
„Batelių tema“ privertė pagalvoti apie prabangą... Kalbėti
apie prabangą - nelabai „lygis“.
Geriau diskutuoti apie perskaitytas protingas knygas, peržiūrėtas
„protingas“ televizijos laidas ar
bent jau apie artėjančią finansų
krizę, o dar geriau padejuoti, kad
gyvenimas yra kančia, kad jis
toks buvo, yra ir bus... Pastarajai
temai turiu labai aiškų atsakymą
– jeigu gyvenimas yra kančia, tai
ir kentėkit į sveikatą.
O aš noriu kalbėti apie
prabangą. Noriu ne tik kalbėti,
noriu gyventi, ir, beje, gyvenu
visai prabangiai. Mano spintoje
nekaba išeiginė suknelė, o batų
dėžutėje „nesiilsi“ kartą per
metus apsiaunami aukštakulniai.
Mano papuošalų skrynelėje nėra
ypatingų papuošalų ypatingai
progai. Ypatinga proga man yra
čia ir dabar. Galiu sau leisti
prabangą nieko nekaupti ir nieko
netaupyti. Gal todėl namuose
ir telefone mažėja nuotraukų, o
„facebook“- e draugų. Mažėja
ir aplink esančių žmonių ratas...
Skaudu? Taip. Bet, kai supranti,
kad kiekvienas mūsų turime prabangą pasirinkti su kuo dirbti,
pietauti, vakarais gerti arbatą,
palengvėja – na, nepakliuvai į tą
„išrinktųjų“ komandą, bet ar dėl
to sugriuvo pasaulis. Ne, jis su-

UAB Anykščių komunalinis ūkis renovacijos projektų vadovas
atliekantis bendrovės direktoriaus funkcijas Linas Pravilionis
sakė, kad bendrovei nuostolingiausia yra atliekų rūšiavimo aikštelė.
stiklui skirtą atliekų aikštelę.
- Kodėl komunalininkai išsivežė iš kaimo vietovių didžiuosius
bendrojo naudojimo konteinerius, kurie stovėjo prie kultūros namų, parduotuvių ir kitose
žmonių susibūrimo vietose? Na,
ir kas, kad gyventojams buvo
išdalinti nedideli stiklo konteineriai. Vis tiek tokių konteineriukų
nepakanka, žmonės pradeda vėl
pilti šiukšles į miškus, pakeles,

kai kas veža į Anykščius ir pila į
tuos konteinerius. Pastatykit vėl
į vietas konteinerius ir bus tvarka.
- Bendrojo naudojimo konteineriai buvo išvežti todėl, kad kiekvienai namų valdai buvo išdalinti
konteineriai. O kuomet buvo bendrieji konteineriai, daugelis piktnaudžiavo, ypač pravažiuojantys.
Prie tų bendrųjų konteinerių būdavo šiukšlių kalnai, nors žmonėms
taip buvo gal ir patogiau.

Visą pokalbį su UAB Anykščių komunalinis ūkis renovacijos
projektų vadovu, atliekančiu bendrovės direktoriaus funkcijas
Linu Pravilioniu žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.
kasi lygiai taip pat, kaip sukęsis.
Lygiai taip pat, kaip suknelių,
nenoriu taupyti ir jausmų, emocijų. Savo galvose mes dažnai
prisikuriam galybę scenarijų –
darganotą rudens vakarą iškepsiu obuolių pyragą, užsikursim
židinį, gersim aviečių arbatą ir
kalbėsimės atvirai atvirai, taip
atvirai, kad kartais net suskaus...
Arba... Dar šiek tiek pakentėsiu,
dar porą mėnesių, o tada susikaupsiu ir pasakysiu viską, dėl ko
duria širdį...
Kuo mažiau scenarijų, tuo
gyvenimas tampa ramesnis,
jame mažiau vietos dramoms,
neišsipildžiusioms viltims,
nuoskaudoms. Jeigu šiandien ant
stalo negaruoja obuolių pyragas,
tai jis tikrai negaruos ir kažkada
darganotą – šį ar kitą – rudenį.
Jeigu šiandien negali pasakyti,
kaip tau skauda, vadinasi, ir neskauda... Vadinasi, ta „kančia“
ne tokia jau ir kančia...
Kokia prabanga leisti sau
nurimti. Kai esi ramus, esi stiprus. Ir niekas tada tavęs negali
sužeisti, įskaudinti. O svarbiausia, tu pats nieko nesužeisi ir neįskaudinsi. Tik dažnai pripažint,
kad esu mažas, esu sužeistas,
man skauda – labai sunku. Neleidžia kaukės, pareigos, titulai.
Neleidžia įsitikinimas, kad „aš
– pats protingiausias, geriausias,
darbščiausias – esu pažeidžiamas“. Tačiau leidus sau skaudėti,
ateina ramybė. Prabanga leisti
sau jausti džiaugsmą, laimę, prabanga leisti sau ir sąmoningai

išgyventi skausmą. Kadangi galiu rinktis, aš renkuosi prabangų
gyvenimą...
Turbūt daugelį mus tėvai,
seneliai ar mokytojai mokė, jog
privalu pabaigti pradėtą darbą,
jeigu esi atsakingas, niekada
nesustosi įpusėjęs. Tačiau net ir
šią taisyklę kartais labai sveika
sulaužyt. Juk negaištam laiko būtinai pabaigti skaityti neįdomią
knygą ar žiūrėti migdantį filmą...
Bent jau aš negaištu... Tikrai
nereikia mesti pradėtų darbų
vos susidūrus su pirma kliūtimi
– jokiu būdu, tačiau išeiti iš ten,
kur jauti, jog esi nereikalingas,
reikia. Ir tai nėra pripažinimas,
kad man nepavyko – tai lygiai tas
pats, kas persėsti į kitą autobusą,
supratus, jog ne ta kryptimi važiuoji. Anksčiau ar vėliau kryptis
vis tiek paaiškėja. Jeigu palikdami ne ta kryptimi važiuojantį
autobusą tai laikom prabanga,
tai ir leiskim sau gyventi prabangiai... Retai kam pavyksta,
kaip tai rožei, būti mažųjų princų
apgaubti nuo šaltų vėjų saugančios širmos, tad reikia tą širmą
užsidėti patiems.
Bet atsakydama į klausimą,
ar norėčiau batelių už 400 eurų,
atsakau - labai. Norėčiau ir už
1000 eurų, tik su sąlyga, jog jie
negulės dėžutėje ir nelauks tinkamų progų jais pakaukšėti. Tuščia
prabanga? Taip, aš noriu gyventi
prabangiai. Noriu ateit ten, kur
manęs laukia ir išeiti iš ten, kur
esi nebereikalingas...

šiupinys
Svečiai. Šią savaitę Anykščių J.
Biliūno gimnazijoje, A. Vienuolio
progimnazijoje, A. Baranausko
pagrindinėje mokykloje, Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
dienos „Susitikimai“. Mokiniai
klausėsi svečių iš Vilniaus aklųjų ir silpnaregių centro, žurnalo
„Mūsų žodis“ redaktoriaus Vytauto Gendvilo, specialistų Justino
Kilčiausko, Gedimino Jokimaičio.
Jie buvo supažindinti su Brailio
raštu ir jo atsiradimo istorija, mokiniai turėjo progą pamatyti ir išbandyti priemones, kurias aklieji
ir silpnaregiai naudoja kasdien,
pirmą kartą matė ir išbandė garsinius daiktus.
Nedarbas. Lietuvos darbo
biržai tapus Užimtumo tarnyba bedarbystė Anykščių rajone
nesumažėjo. Spalio pradžioje
Anykščių rajone buvo registruoti
1 534 bedarbiai ir jie sudarė 10,9
proc. rajono darbingo amžiaus gyventojų. Prieš mėnesį bedarbystė
Anykščių rajone vienu procentu
buvo mažesnė.
Bankas. Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia
perkanti bankininkystės paslaugas savivaldybės administracijai,
jos padaliniams ir pavaldžioms
biudžetinėms įstaigoms. Paslauga
perkama trijų metų laikotarpiui
nuo 2019 metų sausio 1 dienos.
Sąlyga pretendentams – banko padalinys privalo būti Anykščiuose.
Taigi, pasirinkimas nebus labai
platus, nes kai kurie Anykščiuose
padalinius turėję bankai juos uždarė. Šiuo metu Anykščių rajono
savivaldybės administracija naudojasi Šiaulių banko paslaugomis.
Mokymai. Spalio 16 – 18 dienomis Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius
kartu su savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausiąja specialiste
Renata Mickevičiene dalyvavo
sostinėje vykusiuose civilinės saugos mokymuose. Anykščių rajono
savivaldybės vyriausiasis specialistas mobilizacijai ir civilinei saugai Gintaras Vaičiūnas „Anykštai“
sakė, kad trijų dienų civilinės saugos mokymai vyko Ugniagesių
gelbėtojų mokykloje. „Tuos mokymus būtinai reikia pabaigti Ekstremalių situacijų komisijos nariams.
Pagal išankstinę paraišką šiuose
mokymuose iš savivaldybės turėjo dalyvauti trys žmonės, bet vienas negalėjo“, - sakė G.Vaičiūnas.
Šiuose mokymuose S.Obelevičius
ir R.Mickevičienė mokėsi valdyti
ekstremalias situacijas.
Stipendijos. Anykščių rajono
savivaldybė nuo rugsėjo 1 dienos
penkiems studentams moka 76
Eur dydžio stipendijas. Stipendijos
skirtos šiems studentams: Konradui Mikalauskui, Amsterdamo
universiteto Psichologijos studijų studentui; Pauliui Raškevičiui,
Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto studentui; Laurai Dundulytei, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos fakulteto
studentei; Armandai Audenytei,
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentei; Kornelijai Simaškaitei, Kauno kolegijos Medicinos
fakulteto studentei. Stipendijos bus
mokamos 3 – 4 metus.
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Pradinukų vadovėlyje – Landsbergių
robertas.a@anyksta.lt
verslo reklama
Robertas Aleksiejūnas

Tėvai piktinasi, kad lietuvių kalbos vadovėlyje trečiokams yra nuoroda į konservatorių vadovo
Gabrieliaus Landsbergio tėvo Vytauto V.Landsbergio privačią stovyklą. Moksleiviai raginami atsidaryti nuorodą, o ten – kvietimas už beveik keturis šimtus eurų stovyklauti Landsbergių šeimos
stovykloje netoli Andrioniškio.
Tėvai sako, kad tai yra paslėpta reklama.
Ją įžvelgia ir Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, tačiau už Anykščių rajono švietimo reikalus atsakingi specialistai tame nemato nieko blogo ir net prisipažįsta, kad skandalingojo
vadovėlio apskritai nėra matę akyse.

mos stovyklos reklamą.
„Vadovėlis yra tik viena iš priemonių, kurias mokytojai naudoja vaikų
ugdymui. Mokytojai gali pasirinkti,
pagal kokį vadovėlį dirbti, o jeigu
jau pasirinko šį, tai tikrai nebūtina atlikti visas užduotis. Svarbu pasiekti
Bendrosiose programose numatytas
gaires“, - aiškino J.Bakšienė, pridurdama, kad Anykščių rajone yra tokių
pavyzdžių, kai mokytojai pamokų
metu apskritai dirba be vadovėlių.
Kokios veiklos vyksta Landsbergių šeimos stovykloje, prisipažino
nežinanti ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorė J.Bakšienė.
„Stovyklos veikla man nėra žinoma“, - sakė J.Bakšienė.
Nuomonės beveik vienodos

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja
Jurgita Banienė neturi duomenų, kiek rajone moksleivių mokoma iš Landsbergių
šeimos verslą reklamuojančio vadovėlio.
Iš kokio vadovėlio mokyti,
palieka apsispręsti mokytojams
Anykščių rajono savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė „Anykštai“ sakė girdėjusi apie
šį skandalą, tačiau prisipažino net
nepasidomėjusi, kaip atrodo minimas trečiokams skirtas vadovėlis.
„Aš asmeniškai šitos užduoties,
kuri sukėlė tiek diskusijų, nemačiau
ir neturiu duomenų, kiek rajono trečiokų mokosi būtent iš to vadovėlio“, - „Anykštai“ sakė J.Banienė.
Švietimo
skyriaus
vedėja
J.Banienė nesiėmė vertinti to fakto, kad mokykliniame vadovėlyje
publikuojama privataus verslo reklamą. Už rajono švietimo reikalus

Anykščių švietimo pagalbos
tarnybos direktorė Jolanta
Bakšienė pastebėjo, kad mokyklose apskritai galima apsieiti ir be vadovėlių.
atsakinga savivaldybės specialistė
aiškino, kad sprendimus, mokyti
moksleivius iš šio vadovėlio ar ne,
turi priimti mokyklų vadovai.
„Mokyklos pagal savo poreikį ir
galimybes renkasi, iš kokių vadovėlių jos dirbs. Už vadovėlių turinį yra
atsakingi autoriai, leidėjai, vertintojai, o mokytojai visada turi galimybę
pasirinkti ugdymo priemones, metodus bei būdus. Nėra jokios prievolės
dirbant su vienu ar kitu vadovėliu
atlikti visas užduotis, todėl, jei ši ar
kita užduotis, mokytojo nuomone,
yra netinkama ar neetiška, visada
galima ieškoti kito, tikslingesnio turinio“, - sakė J.Banienė.
Kokia veikla vykdoma Landsbergių šeimos stovykloje Anykščių
rajone, Švietimo skyriaus vedėja

Buvęs Anykščių muzikos
mokyklos pedagogas Romaldas Gižinskas sako, kad
Lietuvoje prasideda „nauja
Landsberginė pedagoginė
era“.
J.Banienė sakė nežinanti.
„Su stovyklos veikla nesu susipažinusi“, - teigė J.Banienė.
Visų užduočių atlikti nebūtina
Su skandalinguoju trečiokų vadovėliu prisipažino nesusipažinusi ir
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jolanta Bakšienė.
„Su šiuo vadovėliu nesu susipažinusi, todėl komentuoti negaliu, manau, tai autorių ir leidėjų sprendimas
bei atsakomybė“, - sakė rajono ugdymo įstaigoms pagalbą teikiančios
įstaigos vadovė J.Bakšienė.
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorės J.Bakšienės teigimu,
rajono mokytojai esą gali ignoruoti
užduotį, kuri veda į Landsbergių šei-

Įdomu tai, kad Švietimo skyriaus
vedėjos J.Banienės ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorės
J.Bakšienės nuomonės apie skandalingąjį trečiokų vadovėlį buvo
praktiškai vienodos. Atsakymai į
„Anykštos“ elektroninio pašto dėžutę iš šių specialisčių taip pat atskriejo
praktiškai tuo pačiu laiku. Pirmas
įspūdis buvo, kad atsakinėdamos
„Anykštai“ į pateiktus klausimus,
J.Banienė ir J.Bakšienė, kurios yra
seserys, tiesiog tarpusavyje suderino.
Nustebino Švietimo skyriaus
reakcija
Buvęs Anykščių muzikos mokyklos pedagogas Romaldas Gižinskas
pastebėjo, kad Lietuvos švietimo įstaigose pradedama „nauja Landsberginė pedagoginė era“.
„Tokie dalykai yra pedagogų ir
visuomenės skaldymas“, - į faktą,
kad mokykliniame vadovėlyje reklamuojama Landsbergių šeimos
stovykla, reagavo R.Gižinskas.
Pašnekovas stebėjosi, kad į šį
faktą gan abejingai sureagavo už
Anykščių rajono švietimo reikalus
atsakingų institucijų vadovai.
„Švietimo skyriaus vedėjos pareiga išgirdus tokią informaciją tą

Šalia Andrioniškio esančioje Vytauto V.Landsbergio stovykloje įrengti statiniai, kurie pavadinti „inkilais medžiuose“.

Apie tėvo organizuojamas
stovyklas ir nuorodas vadovėliuose konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis
su žurnalistais nekalbus.
vadovėlį atsiversti ir pasidomėti bei
aiškiai pareikšti savo reakciją, susisiekti su Švietimo ir mokslo ministerija“, - sakė R.Gižinskas.
Ilgametis Anykščių muzikos
mokyklos pedagogas R.Gižinskas
sakė, jei jam tektų vaikus mokinti iš
Landsbergių šeimos stovyklą reklamuojančio vadovėlio, jis pasielgtų
principingai.
„Aš kreipčiausi į mokyklos direktorių, prašyčiau, kad jis kreiptųsi į Švietimo skyrių“, - teigė
R.Gižinskas.
Nieko negirdėjo
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos laikinasis direktorius
Egidijus Šilaika prisipažino tik iš
„Anykštos“ išgirdęs, kad trečiokų
lietuvių kalbos vadovėlyje reklamuojamas Landsbergių šeimos
verslas. Pasidomėjęs, ar tokie vadovėliai naudojami progimnazijoje, E.Šilaika sakė, kad minėtais
vadovėliais naudojasi dvi progimnazijos trečiokų klasės.
„Tokie dalykai negali būti įtraukiami į ugdomąją medžiagą“, šiuo klausimu kategoriškas buvo
E.Šilaika.
Tiesa, vėliau E.Šilaika pastebėjo,
kad norint mokykliniuose vadovėliuose atrasti minimos Landsbergių stovyklos reklamą, „dar reikia
gerai panaršyti“.
(Nukelta į 12 psl.)
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Anykščių technologijos mokyklos
likimas lieka neaiškus
mas, kaip įspėjamas, koks valdymo būdas. Turime karčią patirtį su
Susisiekimo ministerija, kai prašėme beveik pusantrų metų siaurajame geležinkelyje atlikti auditą, kai
prašėme pakeisti laikiną vadovą...
Įmonė dabar turi labai didelę skolų sumą, nes Susisiekimo ministerija nepriėmė mūsų pasiūlymo,
o Seimo nariai irgi įtakojo mus,
kad priimtume kitus dalininkus,
nesusitvarkę įstaigoje. Gerbiamas
Zybartas (Saulius Zybartas - Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento
direktorius - red. past.) pasakė
Seime, kad gali būti taip, jog bus
auksinis balsas.
V.Šmigelskas: Mere, Jūs nepasitikite valstybinėmis institucijomis?

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis (iš kairės), Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus ir Seimo narys Antanas Baura „Anykštos“ redakcijoje diskutavo apie profesinio
lavinimo Anykščiuose perspektyvas.
(Atkelta iš 1 psl.)
V.Šmigelskas: Diskusijos įžangai prašyčiau Anykščių technologijos mokyklos direktoriaus
R.Zlatkaus pristatyti savo mokyklą
- kiek joje mokytojų, kiek mokinių,
kokias profesijas Anykščių technologijos mokykloje galima įgyti?
R.Zlatkus: Šiais mokslo metais
turime 185 mokinius, pernai taip
pat buvo 185. Situaciją lemia ir
demografinė padėtis, ir kiti dalykai.
Anksčiau žmogus turėdamas vieną
specialybę galėjo mokytis antrosios, dabar nebegalima – valstybė
dabar finansuoja tik vienas studijas. Kitos studijos galimos - tik
darbdavio ar užimtumo programų
lėšomis. Turime 41 darbuotoją, iš
jų 4 dirba antraeilėse pareigose.
V.Šmigelskas: Jūsų įstaigos absolventams yra vietos darbo rinkoje? Ar vis dėlto ruošiate bedarbius?
R.Zlatkus: Sakykime – tarptautinių pervėžimų vairuotojai – ekspeditoriai... Jeigu žmogui suteiki
šią kvalifikaciją, tai Lietuvoje darbo – kiek tik nori. Pažiūrėkim jau
kiek Anykščiuose ukrainiečių ir
baltarusių tarptautinių vežimų vairuotojais dirba. Visi vežėjai garsiai
sako: duokite vairuotojų. Technikos priežiūros verslo darbuotojai
įgyja ir traktorininko teises, gali
dirbti ir žemės ūkyje, nors jų specializacija automobilių techninė
priežiūra ir remontas. Virėjų specialybė labai paklausi - su kuo šneku
- visiems jų trūksta.
V.Šmigelskas: Antanai, Jūs arčiausiai Dievo. Kokia pertvarka
bus nuo Naujųjų metų ir kas čia
vyksta?
A.Baura: Tie patys žmonės, kurie čia sėdime - meras, mokyklos
vadovas ir aš, per nepilnus pusantrų metų susitinkame septintą kartą.
Šiais metais jau trečią kartą. Regis,
mūsų visų toks pats supratimas,
noras, kad Anykščių technologijos
mokyklos teikiamos paslaugos išliktų. Ne patalpas bet kokia kaina
reikia saugoti, o paslaugą. Praėjusių metų Seimo rudens sesijoje
buvo priimtas naujos redakcijos

Profesinio mokymo įstatymas,
kuris labai reikalingas, jo teikėju
buvo šalies Prezidentė. Kas keisis nuo Naujųjų metų? Keitimasis
toks, jog pagal naujai priimtą įstatymą iki šių metų gruodžio 31 dienos visos šalies profesinio ugdymo
įstaigos turi tapti Viešosiomis įstaigomis. Greta to, Vyriausybė priėmė nutarimą, poįstatyminį aktą.
Tolesni žingsniai - jau savivaldos
lygmenyje. Konkrečiu atveju – ar
Anykščių rajono savivaldybė yra
apsisprendusi, kokius ji žingsnius
daro? Būtų galima daryti bendrą
juridinį darinį - apjungiant technologijos mokyklą ir kažkurią
Anykščių miesto ar rajono mokyklą. Džiaugiuosi, kad „Anykšta“
ryžosi apskrito stalo diskusijai, nes
matau ir tolimesnius žingsnius. Ši
diskusija yra ir kvietimas Anykščių
visuomenei pasakyti savo žodį technologijos mokyklos paslaugos
reikalingos ar nereikalingos? Jau
nuo pavasario rajono vadovams
bandžiau siūlyti - pasikvieskim iš
ministerijos atsakingus asmenis,
kurie pateiktų informaciją, bet tas
mano pasiūlymas nebuvo priimtas
ir turime situaciją tokią, kokią turime. Tuo labiau, mokyklos vadovas
pasakys - iki šiol šios mokyklos
strategija Švietimo ir mokslo ministerijoje nėra patvirtinta. Jei bus
skelbiami projektų šaukimai, mokykla neturėdama strategijos net
negalės teikti paraiškų.
V.Šmigelskas: Taigi, mere, kokius žingsnius daro savivaldybė?
Kokie savivaldybės priimti sprendimai?
K.Tubis: Noriu papildyti gerbiamą Antaną - mes galime kiek
nori kartų susitikti, bet susitikimų
metu turi būti priimami sprendimai
ir protokoluojama, kas ką padarys.
Antano kvietimu, lankiausi Seime,
bet mes jokios medžiagos po pasitarimo, kas buvo nutarta, nei iš
Švietimo ir mokslo ministerijos,
nei iš Seimo negavome. Realiai
visi susitikimai turi prasmę, kai
priimami sprendimai. Gaila, bet
gerbiamas Antanas klysta - Vyriausybės nutarimas nėra priimtas. Yra tik Vyriausybės nutarimo
projektas. Technologijų mokyklos
į viešąsias įstaigas nėra pertvarky-

tos. Numatyta, bet dar nepadaryta.
Galiu pasakyti, kad pirmas Švietimo ir mokslo ministrės įsakymas
priimtas 2018 m. kovo 26 dieną,
tada buvo patvirtintas priemonių
planas. Ten įvertinta, kiek yra Utenos apskrityje technologijų mokyklų, įvertinta, ką reikėtų padaryti,
ir konkrečiai tame plane nurodyta,
kad su Antano Baranausko pagrindine mokykla siūloma technologijos mokyklą jungti. Technologijos
mokykla turi 185 moksleivius ir
nuo 2019 metų nebeliks antros
programos. Mes nežinome, kiek
lėšų Vyriausybė skirs technologijų
mokymui. Ir, mano nuomone, ir
daugelio rajono Tarybos narių nuomone, technologijų mokymas, kaip
profesinio ugdymo mokymas, turi
likti rajone. Technologijos mokyklos biudžetas yra 440 tūkstančių
eurų per metus, o mokinio krepšelį sudaro visų rajono mokinių
bendras skaičius. A.Baranausko
pagrindinėje mokykloje yra 431
moksleivis. Viskas gyvenime yra
susiję. Tad pertvarka ypač paliestų
mažas mokyklas, mokytojų atlyginimus ir panašiai... Aš neneigiu,
kad turi ta funkcija išlikti rajone,
bet turime žinoti, kad pertvarkant
mūsų įstaigas į viešąją įstaigą, pagal priemonių planą yra numatyta,
kad bus du dalininkai - savivaldybė ir valstybė. Todėl A.Baranausko
mokykla taptų valstybine, lyg ir
prarastume rajone galimybę naudotis mokinio krepšelio lėšomis.
Antra - jokių skaičių dėl profesinio
lavinimo krepšelio neturime, dėl
teritorijos priežiūros - neturime,
komunalinių paslaugų - neturime.
Kokia pastatų būklė ir kokia mokymo bazė, duomenų neturime.
Mes norime, kad diskusija būtų lygiavertė, nes mūsų mokymo įstaiga
ir personalo skaičiumi, ir mokinių
skaičiumi yra didesnė.
V.Šmigelskas: Technologijos
mokykla taip pat mūsų...
K.Tubis: Bet yra savivaldybės
įstaiga ir valstybės įstaiga. Plačiąja
prasme taip - abi jos Lietuvos, bet
aš kalbu apie savivaldybę, savivaldybės atsakomybę. Jeigu pertvarkome mokyklas - keičiasi visų darbuotojų statusas. Reiškia turi būti
sudėliotas planas, kada kas įspėja-

K.Tubis: Jungiamos dvi įstaigos. Valstybės deleguota funkcija
perduota savivaldybei ir mes ją privalome užtikrinti. Mes sutinkame
tą naštą gauti, bet turi būti aiškūs
visi rodikliai. Ar tai būtų savivaldybės įmonė, ar tai būtų valstybės
įmonė, mes turime žinoti aiškias
taisykles ir sumas. Ministrės pateiktose skaidrėse aiškiai parašyta,
kad lemiamas sprendimas balsuojant yra ne savivaldybės, o valstybės. Valstybės deleguotas atstovas
pasakys, kad kaštus turi dengti savivaldybė....
V.Šmigelskas: Antanai, jūs galite atremti mero teiginius, jog visa
pertvarka skendi migloje?
A.Baura: Galiu paaiškinti tik
savivaldybės noro neturėjimu. Juk
tiek nedaug iš savivaldybės norima. Įstatyme labai aiškiai parašyta - profesinio lavinimo mokyklos
viešosiomis įstaigomis tampa iki
gruodžio 31 dienos. Dabartiniu
metu vyksta turto vertinimas.
K.Tubis: Vyriausybės nutarimas šiai dienai nepriimtas. Jeigu
priimtas, sakykite datą ir numerį.
Kokia data ir numeris, sakykite
kolegos?
A.Baura: Praėjusį trečiadienį
priimtas Vyriausybės nutarimas.
K.Tubis: Mes ką tik buvome
susirinkę su Švietimo skyriaus
ir Teisės skyriaus darbuotojais ir
klausiau jų. Vyriausybės nutarimo
nėra. Yra tik projektas.
A.Baura: Mere, patikslinsiu.
Tegul nepriimtas - keičia tai esmę
ar ne? Darinys, kuris būtų sukurtas, realiai funkcionuoti pradėtų
2019 metų rugsėjo 1 dieną. Laikas
yra paliktas. Devyni mėnesiai yra.
Klausimas yra savivaldybės apsisprendimas, tam, kad tolimesni
žingsniai būtų. Reikia apsisprendimo iš savivaldybės pusės - reikalinga ar nereikalinga mokykla.
Mere, ar yra vilties, kad į spalio
mėnesio rajono tarybos posėdį bus
pakviesti ministerijos žmonės, kurie Tarybos nariams paaiškintų situaciją? Ar jūs, mere, ne per daug
imatės ant savęs?

(Nukelta į 11 psl.)

spektras
Kirtimai. Preliminarūs kirtimų Labanoro regioniniame parke
tyrimai rodo, kad grubių pažeidimų nepadaryta, sako aplinkos
ministras Kęstutis Navickas. „Iš
daugiau negu pusės kirtaviečių turime atsakymus. (...) Keliose kirtavietėse buvo atžymėti (numatyti
nukirsti) per jauni medynai. Taip
pat buvo rasta savavalių kirtimų:
vienas privačioje valdoje, kitas –
valstybės miške. Jie nelabai dideli,
kalbama apie šešias pušis. Taip pat
neturėjo būti to nužymėjimo, kaip
kirtimo vietos, prie Kertuojų ežero“, – teigė K. Navickas.
Pinigai. Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžios įstaigos
mokėjo tūkstančius už automobilio, kuriuo per pusantrų metų riedėjo vos 21 km, nuomą, pirko tokių
prekių, kokios jau dūlėjo sandėlyje. Pernai VRM ir jos ministro valdymo srities įstaigos išleido 587,6
mln. eurų valstybės asignavimų ir
valdė 990,5 mln. eurų vertės turtą, tačiau, kaip atskleidė Valstybės
kontrolės auditas, kai kur tūkstančius paleido vėjais, o turtą, užuot
panaudojusios tai funkcijai, kuriai
valstybė jį yra skyrusi, dalijo ir į
kairę, ir į dešinę.
Nuomonė. Dėl konservatorių
kandidato į prezidentus nominacijos kovojantys Vygaudas Ušackas
ir Ingrida Šimonytė kuria skirtingus įvaizdžius, bet jų pozicijos ir
politika daugeliu atžvilgiu sutampa, sako politologas. „Visi matė
skirtumą įvaizdžio, kurį bandė
pateikti kandidatai. Ponas Ušackas yra grand lygmens strategas,
bent jau toks įvaizdis formuojamas, aukščiausiame lygmenyje
globali politika formuojama. Ponios Šimonytės vykdoma politika
yra arčiau žemės, atsižvelgiant į
realybę, suvokiant savo apribojimus, trūkumus ir kitus dalykus“,
– ketvirtadienio vakarą pasibaigus
pirmiesiems kandidatų debatams
sakė užsienio politikos ekspertas
Laurynas Jonavičius.
Neteisėtai. Vilniaus apygardos
administracinis teismas ketvirtadienį neteisėtu pripažino generalinio prokuroro Evaldo Pašilio įsakymą dėl Organizuotų nusikaltimų
ir korupcijos tyrimo departamento
vyriausiojo prokuroro Martyno
Jovaišos paskyrimo. Generalinės
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Irmantas
Mikelionis prašė teismo įpareigoti
Generalinę prokuratūrą remiantis
Vyriausiųjų prokurorų atrankos
komisijos išvada paskirti į šias
pareigas pareiškėją, t.y. patį I. Mikelionį. Generalinė prokuratūra
planuoja teismo sprendimą skųsti.
Ryšiai. Lietuva ragina Europą ir
Aziją stiprinti ekonominius ryšius,
ekspertams perspėjant dėl būsimo
ekonomikos augimo lėtėjimo. Iššūkius ekonomikos augimui vakar
Briuselyje aptarė abiejų žemynų
šalių vadovai. „Tie pirmieji ekonomikos augimo lėtėjimo ženklai
yra matomi ir tai yra visų bendras
rūpestis, patvirtinantis dar didesnę būtinybę šių regionų rėmuose
stiprinti mūsų ekonominius santykius ir pasisakyti už taisyklėmis
grįstus prekybinius ryšius“, – sakė
prezidentės Dalios Grybauskaitės
patarėjas užsienio politikos klausimais.

Parengta pagal BNS.
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sekmadienis
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.
Henzelis ir Grėtel
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Laukiniai Vakarai. Dykumų
karalystė
12:55 Gamtos genijai. Ekstremalios
sąlygos
13:55 Puaro N-7
15:43 „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 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Virgilijus Alekna. Širdžių
čempionas.
22:10 Prancūziška porelė N-14
23:45 Pogrindis N-14
02:30 Laukiniai Vakarai. Dykumų
karalystė (kart.)
06:20 Dienos programa.
06:25 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:50 “Įspūdingasis Žmogus-voras”
07:15 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:40 “Sveiki atvykę į “Veiną””

08:05 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 Viščiukų maištas
10:45 Ciucikas
12:25 Laukiniai laukiniai vakarai
N-7.
14:35 Turi mylėti šunis N-7.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 Slaptasis agentas N14.
00:00 Naujoji karta Z S
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”.
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”
09:30 “Penkių žvaigždučių būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 PREMJERA “Ričis Didysis”
N-7
13:10 “Stebuklinga žaislų krautuvėlė”
15:05 “Kaimiečiai Beverlyje” N-7
16:55 “Havajai 5.0” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “X Faktorius”. N-7
22:00 “Džekas Ryčeris” N-14
00:45 “Skrydis” N-14 (kart.)
06:20 Lietuvos galiūnų čempionato
atrankinis etapas (k).
07:20 “Laukinių gyvūnų pasaulis”

(k)
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Laukinių gyvūnų pasaulis”
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7.
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas Juventus.
19:30 Sėkmės džentelmenai N-7.
21:20 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
N14.
22:20 “Gyvi numirėliai” N14.
23:20 Gelbstint eilinį Rajaną (k) N14
02:35 Košmaras Guobų gatvėje
(k) N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7.
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:35 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:35 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:10 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Sicilijos mafija” N14.
22:55 Sugrįžęs iš praeities N-7.
01:05 “Begėdis” (k) S
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos him-

pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Genijus. Einšteinas N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:00 “Rimti reikalai” N-7.
10:05 KK2 penktadienis (k).
N-7.
11:40 “Meilės sparnai”
12:45 “Gyvenimo daina” N-7

13:50 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Snaiperis. Palikimas
N14.
00:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:50 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje”. N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Visi mes žmonės”.
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Blogas policininkas” N-7
00:05 “Apsukrios kambarinės”
N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teo-

rija” N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre
su Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Kruvinas deimantas
N14.
23:55 Sėkmės džentelmenai
(k) N-7
01:45 “Karo vilkai. Likvidatoriai
V” (k) N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų
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nas.
06:05 Ginto Abariaus dainos. 2
(kart.).
07:10 ARTi. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Neribotos žmogaus galimybės
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:25 Dainuoju Lietuvą.
15:35 Šventadienio mintys. (kart.).
16:00 Kultmisijos.
16:45 Mokslo sriuba. (kart.).
17:10 Nacionalinė paieškų tarnyba.
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Istorijos perimetrai. 1 d. Prūsų
siena.
19:45 Popiežius. Galingiausias
žmogus istorijoje
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:55 Vytauto Landsbergio jubiliejinis kūrybos vakaras. Nauja poezijos
knyga „Organizuoti tekstai“.
23:05 Ginto Abariaus dainos. 2015
m. (kart.).
00:15 Anapus čia ir dabar. (kart.).
06:45 “Televitrina”.

07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
(kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Drambliukas”. (kart.)
11:15 “Berniukas ir kamuolys”.
(kart.)
11:25 “Įkliuvo tas, kuris kandžiojasi”
(kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio supermaistas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Lapė Patrikejevna”
20:15 “Lapė, lokys ir motociklas su
priekaba”
20:25 “Meduolis”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Mergina iš Karolinos” N-7
22:45 “Sendaikčių išpardavimų
paslaptis” N-14 (kart.)
00:35 “Šokiai!” (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” N-7
07:25 “Medūza žudikė” N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai”

11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Grėsmingieji liūtai” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X failai” N-14
00:30 “Taksi 3” N-7 (kart.)
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Kelionė Žeme“. N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 4 kampai.
11.55 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
14.00 „Baltoji vergė“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
17.00 Gyvenimo sparnai. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Pasirenkant likimą“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Pasirenkant likimą“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
00.45 „Širdies plakimas“ N-7.
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šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 “Aukštakulnių kerštas”
23:00 “Mano lemties diena” N-7
01:05 Nusikaltimo vieta Kelnas. Pamišęs N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. Mighty
Mo Rodgers. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Detektyvė Miretė (kart.).
08:05 Aviukas Šonas 5
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
14:00 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:30 Popiežius. Galingiausias
visų laikų žmogus. Pažangos
kaina (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Giminės po 20 metų..
19:00 ARTi.
19:15 Iš arti. Putinas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai

21:30 Maksimilijonas. Valdžios
ir meilės žaidimas N-7.
23:15 Istorijos detektyvai.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Lapė Patrikejevna” (kart.)
06:45 “Lapė, lokys ir motociklas
su priekaba” (kart.)
06:55 “Meduolis”. (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:05 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:10 “Mergina iš Karolinos” N-7
(kart.)
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Norų išsipildymas”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Neištikimybės sutartis”
N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7

10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Sučiupus nužudyti” N-14
23:00 “Vieniša” S
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
06.50 Šiandien kimba.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Šėtono medžioklė“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.57 Orai.
17.00 „Moterų daktaras“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 1 N-7 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).

11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Pagirios 3: velniai žino
kur N14.
00:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Mokytis niekada nevėlu”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”.
(kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Pagrobti vaikai”. N-14
23:50 “Apsukrios kambarinės”
N-14
00:50 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Bėglys N-7
23:50 Kruvinas deimantas (k)
N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7.
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Vyrai juodais drabužiais”
15:35 “Kas naujo, Skūbi Dū?”
16:05 “Tomo ir Džerio šou”
16:30 “Būk su manim” N-7.
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7.
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Aistrų malūnas N-7.

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina
geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Smaragdo miestas N-14
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).

11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Įkaitų krizė N14.
00:20 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Adrenalinas 2. Aukšta
įtampa” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa” N-14
23:55 “Apsukrios kambarinės”.
N-14

00:50 “Nusikalstami protai. Kitapus
sienų”. N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” N-7
07:30 “Žiniuonis” (k)
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Didvyriai N-7
23:45 Bėglys (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas

2018 10 23
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Išnaudotos galimybės N-7.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. Mighty
Mo Rodgers su Baba Sissoko.
(kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14:00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
14:30 Iš arti. Putinas (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 „Mein Kampf“. Hitlerio
knygos paslaptys
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Komisarė Lanc N-14
23:30 Daiktų istorijos. (kart.).

00:15 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Norų išsipildymas” (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Neištikimybės sutartis” N-7
(kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Milijonas maiše”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Daktaras ir 3 moterys” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.)
N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.

15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Baradač’ius” N-14
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “UEFA čempionų lygos
rungtynės. “Real Madrid CF” “FC Viktoria Plzeň”.
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “Pėdsakai” N-7
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Čempionai.
06.50 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Adomo obuolys. N-7.
10.00 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai.
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Džentlis. Aukštyn kojom N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Pagrindinė šokėja N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. Mighty Mo
Rodgers su Baba Sissoko. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 1 d.
Prūsų siena. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
13:55 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:20 „Mein Kampf“. Hitlerio
knygos paslaptys (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Slapta dosjė. Apie pulkininką J. Konovalecą.
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Panevėžio „Lietkabelis“ –
Nymburko „CEZ“.
21:00 Kultūros diena.
21:25 FIBA Čempionų lyga.
„BC Oostende“ – Klaipėdos
„Neptūnas“.
23:30 Nekaltosios N-14
01:25 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.

06:30 “Milijonas maiše” (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Daktaras ir 3 moterys”
N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos”
(kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Ožerškė”
20:15 “Naktinė gėlelė”
20:25 “Visai nebaisu”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kava ir meilė” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7

17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus Rytas –
Malagos Unicaja”.
21:00 “Baradač’ius” N-14
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “UEFA čempionų lygos
rungtynės. “FC Barcelona” - “FC
Internazionale Milano”.
23:50 “Rezidentas” N-14
00:50 “Pėdsakai” N-7
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas. N-7.
07.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Neišsižadėk“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7.
14.55 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys““ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.0„Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.

17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Skvoteriai N14.
00:50 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.)
N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Paskutinis raganų medžiotojas” N-14
00:05 “Apsukrios kambarinės”
N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7

11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 “Delta” būrys 3. Žudymo
žaidynės N14.
23:05 Didvyriai (k) N-7
01:35 “Kortų namelis” N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7.
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Nusikaltimas prie Baltijos
jūros. Vaiduoklis.
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Kaimynai N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Robotas policininkas N-14
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
08:55 “Rimti reikalai” N-7
09:55 KK2 (k). N-7.
10:25 Valanda su Rūta (k).
11:25 “Meilės sparnai”
13:25 “Gyvenimo daina” N-7
14:25 “Dvi širdys” N-7

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 Operacija “Y” ir kiti Šuriko
nuotykiai
23:05 Porininkai N14.
01:05 Pinigų traukinys N14.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Pokahonta” N-7
21:05 “Vienišas klajūnas” N-7
00:05 “Ambicinga blondinė” N-7
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Žiniuonis” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 “Muchtaro sugrįžimas.

Naujas pėdsakas” N-7
19:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:00 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Požemių ugnis N14.
23:10 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Kaunas”.
II dalis. N-7.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudytės
XX. Kostono liūtai. N-7.
23:05 Sukrėtimas N-7
01:30 Kelyje 2. Alaus tenisas N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017“. „Brave
Noises“ (kart.).
07:00 Už kadro. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (kart.).
08:20 Garsiau. Muzikinė laida.

06:05 Kristupo vasaros festivalis 2016. Uždarymo koncertas.
Monika Liu „I am“ (kart.).
07:00 Neribotos žmogaus galimybės
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
13:10 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:25 Kultmisijos. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:05 Regina Resnik. Niujorko
istorija
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Marius. N-7.
22:45 Anapus čia ir dabar.
23:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ožerškė” (kart.)
06:45 “Naktinė gėlelė” (kart.)
06:55 “Visai nebaisu” (kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-

kiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas”
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.)
N-7
10:00 “Jaunieji gydytojai”
(kart.) N-7
11:05 “Kava ir meilė” N-7
(kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas”.
N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi”
N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė
Makė?”.
20:15 “Mes ieškome juodulio”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Ar ištarti taip?” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su

jūsų mama” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Prezidento lėktuvas”
N-14
23:30 “Rezidentas” N-14
00:30 “Pėdsakai” N-7
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija.
07.20 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 „Ant bangos“. N-7.
10.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.10 „Širdies plakimas“ N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
14.55 „Legenda apie pilotą“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
Karščiausių naujienų dešimtukas. N-7.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“.
Karščiausių naujienų dešimtukas. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.
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(kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Istorijos detektyvai.
(kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:15 Regina Resnik. Niujorko
istorija (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Detektyvė Miretė
16:20 Aviukas Šonas 5 (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis. Žydinčių sakurų
grakštumas prie Ninadži šventyklos ir Hirano maldyklos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Pasakiškas jaunuolis
23:50 LRT OPUS ORE. Grupė
„Kiti Kambariai“.
00:45 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Mes ieškome juodulio”
(kart.)
07:10 “Reksas”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)

N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Ar ištarti taip?” N-7 (kart.)
12:55 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai”. (kart.)
13:55 “Kai šaukia širdis” N-7
14:55 “Jaunieji gydytojai” N-7
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” N-7
20:00 “Linksmos istorijos”
20:15 “Nevykėliai”
20:25 “Kačiukas iš Liziukovo
gatvės”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilės pusiausvyra” N-14
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pėdsakai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.)
N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.

21:58 “Orai”.
22:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7
23:00 “Eurolygos rungtynės.
Atėnų “Panathinaikos” - Kauno
“Žalgiris”.
01:00 “Prezidento lėktuvas” N-14
(kart.)
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai. N-7.
07.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.40 Čempionai. Pokalbių
laida.
11.15 „Ant bangos“. Karščiausių
naujienų dešimtukas. N-7.
12.20 „Bitininkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
14.55 „Legenda apie pilotą“
N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 „Ant bangos“. Karščiausių
naujienų dešimtukas. N-7.
00.00 „Gluchariovas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Vinetu sūnus
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Planeta Žemė 2:
Dienoraščiai
12:55 Laukinės gamtos sekliai
13:50 Džesika Flečer 5 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Antikvariato paslaptys
10. Žudanti aistra N-7
00:40 Robotas policininkas
N-14 (kart.).
06:10 Dienos programa.
06:15 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:45 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:10 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:40 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:15 “Riterių princesė Nela”
08:40 Kriminalinė raudonkepuraitės istorija 2
10:15 Tomas ir Džeris.

Paklydėlis slibinukas
11:20 Operacija “Saugi kaimynystė”
13:10 Kaukės sūnus
15:00 Vertikali riba N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Nuotykių ieškotojas
Tedas
21:10 Namai - pragarai N14.
23:05 Pats baisiausias filmas
3 N14.
00:45 Operacija “Y” ir kiti
Šuriko nuotykiai (k)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”.
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Tavo supergalia”.
11:00 “Misija: dirbame sau”.
11:30 “Inoekspertai”.
12:00 “Netikras princas”
13:55 “Raganaitės” N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Planas tėčiui” N-7
21:50 “Mančesteris prie jūros”
N-14
00:45 “Žiauriai baisi naktis 2” S
06:15 “Didžiojo sprogimo teori-

ja” (k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas. 2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Laukinių gyvūnų pasaulis”
11:40 “Velniški Stivo Ostino
išbandymai” N-7
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:00 “Nusikaltimų miestas”
N-7
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai Neptūnas.
19:30 Džordanos Butkutės
koncertas “Iki Mėnulio ir atgal”.
2017 m.
21:45 Ugnies siena N-7
23:55 Mirtinas žaibas N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė”
07:45 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai” N-7
09:05 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Imperatorė Ki”
21:00 “Modus” N14.
23:00 “Begėdis” S
01:20 Sukrėtimas (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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06:05 Duokim garo!
07:30 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
08:00 Misija: Vilnija.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Už kadro.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Ugnies medžioklė su
varovais.
14:25 Neda. (Ne)viena diena
rojuj.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro.
17:20 Stilius.
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Paukščiai N-14
23:00 Šv. Jurgio meno sezonas 2018.
00:05 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Geriausios draugės”
09:00 “Pižamų herojai”.
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Linksmos istorijos”
(kart.)
11:15 “Nevykėliai” (kart.)
11:25 “Kačiukas iš Liziukovo
gatvės”. (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)

11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
12:00 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
15:00 “Tavo augintinis”.
15:30 “Menų sala”.
16:00 “Džeimio Oliverio supermaistas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Mano draugas
Martynas”.
20:15 “Šelmiai”
20:25 “Beždžionė iš
Sarugasimo salos”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Sendaikčių išpardavimų
paslaptis. Visa, kas žiba” N-14
22:50 “Meilės pusiausvyra”
N-14 (kart.)
00:40 “Šokiai!” (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Grėsmingieji liūtai” N-7
(kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija”
13:00 “Pieva”
14:00 “Pavojingiausi pasaulio

keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
20:00 “Dainų dvikova” N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
00:55 “Daktaras Hausas” N-14

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
08.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Adomo obuolys. N-7.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7.
13.15 „Širdies plakimas“ N-7.
15.25 TV parduotuvė.
15.55 Europos vartotojų centras pataria.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Šėtono medžioklė“ N-7.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Šėtono medžioklė“ N-7.
23.10 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras “ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Spalio 21 d., sekmadienį, 12:30 val. Koplyčioje –
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36)
festivalis „Violino, viola, violoncello“.
Festivalio organizatorius ir dalyvis – Kauno Juozo
Gruodžio konservatorijos styginių orkestras. Vadovai –
Kristina Domarkienė ir Darius Krapikas.
Programoje – Įvairių tautų šokių muzika.
Kompozitoriai – E. Grygas, I. Zaicas, J. Bramsas, M. K.
Čiurlionis, J. Sibelijus, A. Piazzolla, Ch. Parkeris.

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

Solistai – Beata Kučinskaitė, Silvija Leonzio, Andrius
Kapočius, Jurgis Valentas.
Renginys nemokamas!

APVALUS STALAS
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Anykščių technologijos mokyklos
likimas lieka neaiškus
(Atkelta iš 6 psl.)
K.Tubis: Gerbiamas Seimo narį,
yra funkcija, atsakomybė yra savivaldybės, savivaldybės taryba yra
aukščiausias organas ir yra Seimo
narių funkcijos. Jūs galėtumėte
mums padėti, kad Zybartas iš tikrųjų atvažiuotų. Mes kvietėme,
mūsų Švietimo skyriaus darbuotojai kvietė susitikti su mokyklos
bendruomene, išaiškinti susijungimo sąlygas, jis sakė: „Nematau galimybių“. Jis nemato galimybių...
Jis neturi, ką paaiškinti.
V.Šmigelskas: Technologijos
mokyklos problemos išspręsti negalima, nes Vyriausybė ir Seimo
dauguma žiauriai blogai dirba?
K.Tubis: Ne taip sakau. Sakau,
kad turi būti nuspręsta, kas kokiomis dalimis ir ką daro. Turi būti
metodika. Kreipsimės keli, o gal
keliolika merų į Švietimo ir mokslo ministrę, vyksime pas ją ir klausime, duokite mums metodiką.
A.Baura: Mere, kalbėjau su
Ablačinsku (Marius Ablačinskas,
Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas - red.past.) - gal pakvietė jus
savivaldybė į 25 dienos posėdį?
Sako - nei Zybarto, nei manęs niekas nekviečia.
K.Tubis: Kvietė Jurgita Banienė.
V.Šmigelskas: Sakykim, kai
kurie Vyriausybės atstovai blogai
atlieka savo darbą, bet negi dėl to
mes „paleidžiame“ savo miesto įstaigą?
K.Tubis: Mes niekur nieko „nepaleidžiame“. Gerbiamas Zybartas
man atsiuntė šitą pristatymą ir net
nėra telefono, kuriuo galiu paskambinti, tik elektroninis laiškas.
Aš jam, kaip direktoriui, būdamas
savivaldybės vadovu negaliu paskambinti ( S.Zybarto tarnybinis
telefonas - +370 5 2191168 - skelbiamas viešai - red.past.). Tai va
toks bendradarbiavimas. Negali
atsakyti į konkrečius klausimus ar
neturi įgaliojimų? Neturi ką pasakyti, todėl reikia užsisakyti pokalbius telefonu ir neplanuoti darbo.
V.Šmigelskas: Kas bus toliau,
jei valstybinės institucijos nepadarys namų darbų, o savo ruožtu sa-

vivaldybė nepriims sprendimų?
R.Zlatkus: Šitas klausimas seniai sprendžiamas, pirmas raštas
parašytas, kai ministre buvo Roma
Žakaitienė, 2006 metais. 2012
metais bernardinai.lt ir „Anykšta“ rašė, kad savivaldybė perima
mokyklą iš ministerijos. Trylikti
metai eina ir vis nenusprendžiama,
kas su mumis bus. Mes prašom tik
tiek - nuspręskit. Jeigu padarys kitos mokyklos skyriumi, šitie pastatai po dviejų metų bus tušti. Išleis
paskutinius mokinius ir skyrių uždarys.
V.Šmigelskas: Dvylika metų
niekas nieko nedarė, tai nėra prasmės ir dabar kažką daryti?
R.Zlatkus: Gali būti įvairių
variantų. Žmonėms gali atrodyti,
kad bendrojo lavinimo mokyklą
sujungti su profesinio ugdymo
mokykla - problematiška, nors yra
pavyzdžių užsienyje.
K.Tubis: Metodikos nėra.
R.Zlatkus: Ką duotų sujungimas? Mokytojai tas pačias pamokas turėtų. Bendrojo ugdymo dalykus mokytųsi bendrojo ugdymo
mokykloje, profesinio ugdymo
- profesinėje mokykloje. Būtų mokykla tarsi su dviem pastatais.
K.Tubis: Kiek bus mokinių, jei
yra tik pirmoji programa finansuojama?
R.Zlatkus: Šiemet mums nebeleido priimti, bet mes ruošiame dokumentus ir kitais metais turėsime
2-3 tęstinio mokymo programas.
V.Šmigelskas: Mokykla dabar
yra ne savivaldybės. Jeigu savivaldybė sutinka perimti mokyklą,
ji gauna ir didžiulį turtą, kurį gali
naudoti savo nuožiūra...
K.Tubis: Jeigu mums visą naštą uždės - nebus krepšelio - mes
nežinome, ką daryti. Juolab, jeigu valdymas bus iš jų, mes nieko
negalėsime padaryti. Grįžęs parašysiu prašymą ministrei atsiųsti
metodiką.
V.Šmigelskas: Mere, įsivaizduojat, kad jūs tik parašot ir ji per dešimt minučių atsiunčia metodiką?

K.Tubis: Yra buvę ir tokių atveju. Gal metodika paruošta, tik ji
niekam jos nerodė.
A.Baura: Manyčiau, kad labai
nedaug norima iš savivaldybės.
Naujos redakcijos įstatymas yra
priimtas, kurio viena iš esmių viešųjų įstaigų atsiradimas, o tai
susieta su naujų dalininkų atsiradimu. Nebūtinai turi būti tik du
dalininkai - savivaldybė ir Švietimo ir mokslo ministerija. Aš daug
plačiau įsivaizduoju. Gal dalininkais ateitų „Dojus agro“? Mere, o
kas nutiktų, jeigu rajono Tarybos
sprendimu būtų priimta, kad norima, jog mokykla išliktų.
K.Tubis: Mes žinome, ką reikia
daryti Tarybai, ką reikia daryti savivaldybei ir sprendimai yra priimami naudinga linkme. Apgalvoti,
pasverti ir naudingi savivaldai.
A.Baura: Aš pasitaisau, tegul
tai nebūna Tarybos sprendimas,
tegul tik priima Taryba šituos
žmones (Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus - red.past.) ir
išklauso.
K.Tubis: Ramūnai, kiek metų
strateginis planas nėra patvirtintas? Kada baigėsi ankstesnio plano galiojimas?
R.Zlatkus: Žinau, kad sausio
2-ąją bus treji metai, kai išsiunčiau. Įstatymas vienaip ar kitaip
bus įvykdytas. 42 mokyklos turėtų
tapti viešosiomis įstaigomis. Pagal
naują Profesinio ugdymo įstatymą
bus skiriama nauja įstaigos taryba

- 4 verslo atstovai, kuriuos skirs
ministerija, savivaldybės atstovai. Gal mokyklos taryba pasiūlys
naujų sprendimų, gal metodika
bus parengta, gal naujų minčių
kils. Bus nauja taryba, naujas statusas ir vietoje manęs ateis nauji
žmonės. Vienaip ar kitai - kažkoks
sprendimas turėtų būti.
V.Šmigelskas: Jeigu savivaldybė netampa dalininkais, kas tada
bus VšĮ steigėjais?
R.Zlatkus: Ministerija.
A.Baura: Tada kitais metais
mokykla tampa skyriumi. Tai spynos uždėjimas, tik tą uždėjimą atidedant metams. Mums reikia apsispręsti - reikia tos paslaugos ar ne.
Jeigu nereikia paslaugos, tai gal ir
skyriaus nereikia... Sakiau nesakysiu, bet dabar pasakysiu. Labai
gražus - mokytojų dienos minėjimas, bet technologijos mokyklos
niekur nėra. Tada pradedi galvoti,
mere, nemylit jūs šitos mokyklos,
na nemylit, gal tada tikrai jos nereikia...
K.Tubis: Nepolitikuokit, nes aš
pradėsiu politikuoti. Jeigu pradėsiu - tai bus negerai.
A.Baura: O aš nei kiek išsigandęs nesu.
K.Tubis: Vienas užmetimas
šventės metu, čia vėl užmetimas.
Neužmetinėkit, Antanai. Jūsų partija yra koalicijos partneriai rajono Taryboje, mes turime darbą
atlikti darbe, o ne išėjus į tribūną
politikuoti.

A.Baura: Aštuntas „užėjimas“
šita tema. Kur bešnekėti? Ar čia
taip pat politikavimas?
K.Tubis: Jūsų elgesys Seime
taip pat buvo netoleruotinas!
V.Šmigelskas: Kas ten įvyko?
K.Tubis: Atsiprašė paskui asmeniškai.
A.Baura: Aš pakėliau balsą.
Pasitarimo metu. Ir labai stipriai.
Atsiprašiau, nes aš pasikarščiavau.
Bet atsiprašiau už toną, o ne už tai,
ką pasakiau.
V.Šmigelskas: Panašu, kad preteksto muštynėms nėra, konflikto
nebus, nors man jo ir labai norėjosi.
R.Zlatkus: Tikrai turiu padėkoti merui - daug metų prašydavom
pagalbos ir nesulaukdavom. Buvo
kitų pažadėta, kad bus įrengta vairavimo aikštelė. Dabar ji įrengta.
Labai dėkui. Ačiū, kad perkėlė
sunkiosios atletikos bazę. Bet labai
prašyčiau - sutarkite - reikalingas
profesinis ugdymas Anykščiuose
ar nereikalingas. Jeigu reikalingas
- išlaikykim. Jeigu nereikalingas nebesikamuokim. Priimkim sprendimą.
K.Tubis: Tikiu Švietimo ir
mokslo ministrės drąsa ir protingais atsakymais. Tikiu, kad asmeniškai kalbant mes gausime
tą metodiką, bet reikės išprašyti,
išreikalauti, nes daugeliu atvejų
ministrė negali padaryti įtakos viduriniajai grandžiai

2018 m. spalio 25 d. 10 val. šaukiamas Anykščių
rajono savivaldybės tarybos 46-asis posėdis.
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2018 m. spalio 23 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. I a. 108 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. III a. 304 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame
tinklalapyje www.anyksciai.lt

Užsak.Nr.1054

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks.
(8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais Anykščių
mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. spalio 31 d. 10.00
val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2018-10-17) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.Nr.1055
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SITUACIJA

Meras pasirašė rajono Tarybos narių skeptiškai
sutiktą memorandumą
robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Gavęs tik dalies Anykščių rajono Tarybos narių pritarimą, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis pasirašė Kultūros ministerijos
inicijuotą memorandumą dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo.
Šiuo memorandumu savivaldybė įsipareigojo lygiomis dalimis su Vyriausybe prisidėti prie kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo.
Nors šio memorandumo tikslai ir gražūs, dalis Anykščių rajono Tarybos narių abejojo, ar jis apskritai yra reikalingas.

Anykščių rajono Tarybos narė Rita Kripaitienė mano, kad prieš rinkimus visos
ministerijos nori pasirodyti geresnėmis.
Anykščių rajono savivaldybėje
vykusiame susirinkime Tėvynės
Sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų partijos atstovė Rita
Kripaitienė pastebėjo, kad tokie
memorandumai – viso labo priešrinkiminiai triukai.
„Suprantame, kad yra priešrinkiminis laikotarpis ir visos ministerijos nori save parodyti labai gražiai“, - pastebėjo R.Kripaitienė.

Anykščių rajono Tarybos narys Egidijus
Šilaika mano, kad klausimai, susiję su savivaldybės biudžetu, turėtų būti svarstomi
rajono Taryboje.

Anykščių rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas
įžvelgė, kad memorandumas visuomenėje gali įskelti priešpriešą.
„Ar nebus taip, kad vieniems pakėlus atlyginimus, kitiems nekils
klausimų – o kuo gi mes prastesni?“, - klausė M.Sargūnas.
Socialdemokratas Egidijus Šilaika apskritai stebėjosi, kodėl klausimas dėl memorandumo pasirašy-

Anykščių rajono Tarybos narys Mindaugas Sargūnas teigia, kad didesnių atlyginimų nori ne tik kultūros darbuotojai.

mo svarstytas ne Anykščių rajono
Tarybos posėdyje, o susirinkime,
kuriame dalyvavo tik 15 Tarybos
narių.
Spalio 4 dieną Kultūros ministrė
Liana Ruokytė-Jonsson susitiko
su šalies savivaldybių vadovais
bei jų atstovais aptarti galimybes
ir priemones didinti savivaldybių
kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus.

Ministrė paragino savivaldybes
savo dalimi prisidėti prie ženklesnio darbo užmokesčio didinimo
kultūros darbuotojams.
Vyriausybė kitais metais yra numačiusi skirti 3,5 mln. eurų atlyginimų kėlimui kultūros sektoriuje.
Tačiau, pasak ministrės, per daugelį metų susiformavo didelis atlyginimų atotrūkis nuo kitų sričių darbuotojų. Šio atotrūkio neįmanoma

įveikti iš karto, per vienus metus.
Ministro Pirmininko potvarkiu yra
sudaryta darbo grupė, kuri iki spalio 26 dienos pateiks pasiūlymus, iš
kokių šaltinių ir kaip darbo užmokesčio didinimą išdėlioti per trejus
metus (2019–2021m.) ir kokį taikyti teisinį reglamentavimą.
Ministrė atkreipė dėmesį, kad
pradėtas taikyti naujas regionų
kultūros finansavimo modelis ne
tik į regionų lygmenį perkelia
sprendimų priėmimą dėl kultūros
veiklų ir paslaugų. Savivaldybės
taip pat skatinamos labiau prisidėti
prie kultūros projektų – kuo daugiau jos tam skirs lėšų, tuo didesnį
finansavimą gaus iš Lietuvos kultūros tarybos.
Savivaldybių vadovai ar jų atstovai buvo pakviesti pasirašyti
memorandumą „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių
kultūros įstaigų kultūros ir meno
darbuotojų darbo apmokėjimą“.
Memorandumu išsakomas siekis
2019–2021 metais kultūros ir meno
darbuotojų atlyginimus padidinti,
panaikinant atotrūkį nuo švietimo
darbuotojų darbo užmokesčio, o
ateinančiais metais valstybei ir
savivaldybėms vienoda dalimi prisidėti prie darbo užmokesčio didinimo.
Memorandume taip pat pažymima, kad Vyriausybė taikys papildomas kompleksines finansines priemones kultūros ir meno darbuotojų
darbo užmokesčiui didinti.
Šį memorandumą iš karto pasirašė Kultūros ministrė ir 32-jų savivaldybių merai ar jų įgalioti kiti
savivaldybių atstovai. Anykščių rajono meras K.Tubis memorandumą
nusprendė pasirašyti tik pasitaręs su
Anykščių rajono Tarybos nariais.

Būsimas kandidatas į merus vaikšto į apklausas policijoje
(Atkelta iš 1 psl.)
D.Vaiginas nuo rugsėjo ligoninei nebevadovauja. Besibaigiant
kadencijai, D.Vaiginas dalyvavo
naujame ligoninės direktoriaus
konkurse, į kurį jis vienintelis ir
atvyko. Tačiau, konkurso komisija ilgamečio ligoninės vadovo gebėjimus ir žinias įvertino žemiau
nei minimalus balas, ir ligoninė
liko be nuolatinio vadovo. Antrasis ligoninės direktoriaus kon-

kursas kol kas nėra paskelbtas, o
D.Vaiginas nusprendė dalyvauti
tiesioginiuose Anykščių rajono
mero rinkimuose. Jo kandidatūrą
nutarė kelti Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos Anykščių skyrius.
Buvęs ligoninės vadovas kalbėdamas su „Anykšta“ neginčijo
fakto, kad buvę jo darbo grafiko
„persidengimų“, tačiau tuos darbo
grafikus, pasak D.Vaigino, tvirtinęs pats rajono meras Kęstutis Tu-

bis. „Kreipimąsi į policiją vertinu
kaip būdų mane „nukenksminti“
ieškojimą. Jeigu bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, politinėje kovoje bus mestas šešėlis. Manau,
kad ieškoma, kaip mane eliminuoti iš politinės kovos“ - dėstė
D.Vaiginas.
„Pareiškimas yra ir mero silpnumo pasidemonstravimas. Jis
beveik keturis metus matė žiniaraščius. Galėjo juk tuos neatitikimus pamatyti anksčiau... Jeigu

būčiau ramiai, be triukšmo pasibaigus kadencijai pasitraukęs nieko nebūtų vykę. O dabar bus
kapstomasi pamazgose“ - pridūrė
buvęs ligoninės direktorius.
Tuo tarpu K.Tubis „Anykštos“
paklaustas, kaip atsitiko, jog savivaldybė į policiją kreipėsi dėl tų
dokumentų, kuriuos tvirtino pats
meras, aiškino, kad nieko komentuoti negalįs, nes atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktorius Audronius Gališanka, kuris pasirašė
raštą policijai, „Anykštai“ tvirtino, jog informaciją, kad pradėtas
ikiteisminis tyrimas iš Utenos
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato, jis jau gavo raštu.
Tuo tarpu Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
atstovai sakė, jog žinią apie ikiteisminio tyrimo pradžią pareigūnai patvirtins arba paneigs tik
pirmadienį.

Pradinukų vadovėlyje – Landsbergių verslo reklama
(Atkelta iš 5 psl.)
Reklamai vadovėlyje
nesipriešino
Vienas iš vadovėlyje minimos
stovyklos įkūrėjų, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų partijos pirmininko
Gabrieliaus Landsbergio tėvas,
režisierius Vytautas V. Landsbergis sakė, kad nuorodą įdėti pasiūlė
vadovėlio autoriai. „Jie atsiklausė
mūsų, o mes neprieštaravome.
Aišku, mums tai buvo maloni žinia, kad kažkam patinka stovyklos
ir tuo pasidalina, – sakė Vytautas
V.Landsbergis. – Nežinau, galima
ieškoti kriminalo, bet čia jo dide-

lio nėra. Jie kreipėsi, mes sutikome ir viskas.“ Vadovėlių autoriai
tikina, kad Landsbergių stovyklos
nereklamuoja.
Anykščių mieste, Jurzdike, sodybą turėjęs V. V. Landsbergis ją
pardavė ir nusipirko kadaise garsaus Lietuvos režisieriaus, ne vieną filmą kūrusio Anykščių krašte
Gyčio Lukšo, po to dailininkų
Dovydėnų šeimos turėtą sodybą
netoli Andrioniškio, prie Šventosios.
Šioje sodyboje režisierius organizuoja įvairias vaikams ir jaunimui skirtas teatro bei kino stovyklas. Prieš dvejus metus sodyboje
buvo įgyvendintas unikalus žmonių inkilų projektas.

Įžvelgia užslėptą reklamą
Tačiau Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė mano
visiškai kitaip. „Tikrai galima
įžvelgti užslėptą reklamą. Manau,
kalbant apie vadovėlius, tokių nesusipratimų, neaiškumų, kurie darytų įtaką tėvų nuomonei, derėtų
išvengti“, – sakė J.Petrauskienė.
Persekioja skandalų šleifas
Tai jau nebe pirmas kartais, kai konservatorių lyderis
G.Landsbergis įsipainioja į skandalus.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Agnė

Širinskienė teigia, kad konservatorius G. Landsbergis galimai slepia
įtartino sandorio už beveik milijoną eurų aplinkybes ir nedeklaruoja
turimų akcijų, o tai nedera su šalies
įstatymais bei politiko etikos normomis. Todėl dėl konservatorių lyderio sudaryto vertybinių popierių
įtartino įsigijimo sandorio ji rugpjūtį oficialiai kreipėsi į Valstybinę
mokesčių inspekciją ir Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybą, o Valstybinės tarnybinės etikos komisijos
Seimo narė paprašė įvertinti nedeklaruotų akcijų faktą.
G. Landsbergio žmona Austėja
Landsbergienė valdo (yra akcininkė) privačių darželių ir mokyklų
tinklą Lietuvoje (darželių tinklas

„Vaikystės sodas“ ir Karalienės
Mortos mokykla).
Rugsėjo pabaigoje didžiausių
Baltijos šalių pensijų fondų išlaikomas fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ pranešė skiriantis
11 mln. eurų naujos mokyklos ir
vaikų darželio statybai Vilniaus
Kalnėnų mikrorajone. Pastatu
mokėdami nuomos mokestį naudosis G. Landsbergio žmonos A.
Landsbergienės valdoma Karalienės Mortos mokykla bei darželis
„Vaikystės sodas“. Įtariama, kad
tokia solidi investicija Landsbergių verslą pasiekė dėl to, kad
G.Landsbergis aktyviai Seime
gynė pensijų fondų interesus ir
juos svarstant nenusišalino.

SVEIKATOS ABC
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Pirminė sveikatos priežiūra – ne tik gydytojų rūpestis
Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra pirminė asmens sveikatos priežiūra, kuri sprendžia pagrindines bendruomenės sveikatos problemas, teikdama vidaus ligų profilaktikos,
gydymo, sveikatos išsaugojimo bei reabilitacijos paslaugas.
Anykščių rajono savivaldybėje pirminio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikia 2 įstaigos: VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau-PSPC) bei VšĮ
Anykščių rajono psichikos sveikatos centras (toliau-PSC). Antrinio
lygio medicinos paslaugas teikia VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
ligoninė. Apie tai, kaip vyksta darbai ir kokie iššūkiai laukia pirminio
lygio medicinos įstaigų, pasakoja vadovai.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorė Sonata
Steniulienė:

„Mūsų centras deda didžiules
pastangas, kad būtų ne tik teikiamos prieinamos, kokybiškos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos Anykščių ir rajono gyventojams, bet ir pacientai būtų
patenkinti teikiamomis paslaugomis ir jaustųsi saugūs. Visas
darbas, visa veikla yra nukreipta
viena kryptimi – gyventojų labui.
Visais įmanomais būdais stengiamės mažinti patekimo pas gydytoją eiles, kurios susidaro dėl tam
tikrų priežasčių, bet būtinoji pagalba suteikiama tą pačią dieną.
Mums svarbus kiekvienas pacientas, jo poreikiai, lūkesčiai, nes
mes siekiame, kad anykštėnai ir

rajono gyventojai būtų sveikesni,
išvengtų tam tikrų ligų, ilgėtų jų
kokybiško ir produktyvaus gyvenimo trukmė bei mažėtų sveikatos netolygumai.
Atkreipdami dėmesį į įstaigos
viziją – „būti įstaiga, kurios specialistai mokys pacientus rinktis sveiką gyvenseną bei skatins
sąmoningai rūpintis savo paties
ir šeimos sveikata”, ir suvokdami, kaip svarbu integruoti
Anykščiuose ir rajone asmens ir
visuomenės sveikatą, plečiame
bendradarbiavimą su VšĮ ARS
ligonine, Visuomenės sveikatos
biuru, maksimaliai plėtojame
prevencinių programų vykdymą,

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą paciento namuose.
Planuojame, kad PSPC patalpose
gyventojams papildomai vyks
įvairūs užsiėmimai, konsultacijos
sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Diegsime naujus
ir plėtosime efektyvius sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modelius: slaugą namuose, mobilias
paslaugos, informavimo ir konsultavimo paslaugas.
Nuolat siekiame, kas PSPC
būtų aiškiai komunikuojama tiek
su darbuotojais, tiek su pacientais.
Nuo šių metų spalio mėnesio
pakelti atlyginimai darbuotojams,
teikiant prioritetą mažiausiai uždirbantiems medikams. Darbo
užmokestis nuolat peržiūrimas,
siekiant kuo mažesnės darbuotojų
kaitos. Visų suinteresuotų pusių
geranoriškumu, bendradarbiavimu ir pastangomis, kuriame dar
patrauklesnę įstaigą, teikiančią
prieinamas, efektyvias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, orientuotas į pacientą.
Stipriname korupcijos prevenciją. Primename, kad neoficialiai
atsidėkodami gydytojui susimokate tik už savo tikėjimą, kad būsite gydomas geriau. Bet geriau
tiesiog pasitikėti gydytoju! Geriausia padėka yra Jūsų šypsena,
geras žodis ar tvirtas rankos paspaudimas. Šiuo metu PSPC yra
platinamos anoniminės anketos
dėl galimų korupcijos apraiškų
įstaigoje, taigi maloniai prašome
ateiti jų užpildyti.
Anykščių PSPC planuojama
vykdyti projektą iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų
ir jo įgyvendinimo metu numatoma pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą ir kokybę
tikslinės teritorijos gyventojams:
atlikti remonto darbus, įsigyti
įrangą šeimos gydytojams bei
transporto priemones, automobilių aikštelėse paženklinti vietas
neįgaliesiems, įsigyti medicinos
įrangą slaugos paslaugoms.
Atnaujinus įstaigos patalpas
ir įsigijus trūkstamą medicinos
įrangą bus pagerinta Anykščių rajono savivaldybės šeimos gydytojų teikiamų paslaugų kokybė ir
prieinamumas, ligų diagnostika,
sumažės ankstyvas mirtingumas
nuo kraujotakos ir galvos smegenų kraujotakos ligų, sprendžiama
sergamumo tuberkulioze problema, pagerintas įstaigos teikiamų
paslaugų fizinis prieinamumas
žmonėms su negalia, pagerinta
slaugos kokybė ir prieinamumas.
Mūsų PSPC yra atviras kiekvienam gyventojui. Kviečiame
teikti siūlymus dėl įstaigos tobulinimo ir veiklos gerinimo. Visi
esate laukiami ir Jūsų nuomonė
mums labai svarbi“.

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programoje numatytas svarbiausias tikslas – pasiekti, kad 2025
m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų
sveikatos netolygumai. Siekiama, kad iki 2025 m. bendrosios vidutinės būsimo gyvenimo trukmės
riba būtų 77,5 metų amžius. Taip pat planuojama sumažinti vidutinės būsimo gyvenimo trukmės
skirtumą tarp vyrų ir moterų – nuo 11,06 metų (2012 m.) iki 8 metų (2025 m.), ilgėjant vyrų vidutinei būsimo gyvenimo trukmei. Įgyvendinant šią programą, siekiama sumažinti mirtingumą dėl
savižudybių (nuo 31,03 savižudybių rodiklio, tenkančio 100-ui tūkst. gyventojų 2012 m., iki 12,0
– 2025 m.), mirtingumą nuo piktybinių navikų ir kraujotakos sistemos ligų, dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir pan.
Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.Nr.1056

VšĮ Anykščių rajono psichikos
sveikatos centro direktorius
Audronis Gustas:

„Mūsų svarbiausias prioritetas
– psichikos sveikatos gerinimas.
Psichikos sveikata – tai gera savijauta, puiki emocinė ir dvasinė
būsena, tai ne vien psichikos ligos
ar jų nebuvimas. Gera psichikos
sveikata yra neatsiejama bendros
žmogaus sveikatos dalis. PSC
darbas yra nukreiptas Anykščių
rajono gyventojų geresnės psichikos sveikatos gerinimo labui.
Sklandus PSC kolektyvo darbas,
aukšta kvalifikacija, patirtis, geranoriškumas yra tiesiogiai nukreiptas į efektyvias, kokybiškas
paslaugas, skiriamas kiekvienam
pacientui, įstaigos klientui, kuris
kreipiasi į įstaiga tiek dėl sveikatinimo paslaugų, tiek dėl įvairių
prevencinių mokymų, užsiėmimų. Įstaiga, plečia savo veiklą
ir didelį dėmesį skiria ir toliau
ketina skirti įvairių prevencinių
programų vykdymui. PSC patalpose vyksta ir toliau vyks audiovizualinės terapijos užsiėmimai,
plečiamas multisensorinės aplinkos inventorius, psichosocialinė
reabilitacija. Į savo veiklą įstaiga
planuoja įtraukti fizinio aktyvumo paslaugą. Būdamas fiziškai
aktyvus žmogus daug lengviau
įveikia stresus bei slogią nuotaiką. Įstaigos relaksacinis kabinetas yra pildomas naujomis sveikatinimo priemonėmis, todėl tiek
dabar, tiek ateityje yra siūloma
naudotis PSC esamais masažuokliais, šviesos terapijos, BIOPTRON aparatais, kurie pagerina
pacientų emocinę, psichinę sveikatą. Didelis dėmesys yra skiriamas priklausomybių prevencijai.
Informavimas,
konsultavimas,
prevencinės paskaitos yra viena
iš priklausomybės ligų gydymo
metodų, todėl ir toliau intensyviai bus vykdoma informacijos
sklaida.
Be motyvuotų, kvalifikuotų

darbuotojų nebūtų pasiekti geri
darbo rezultatai, todėl didelis
dėmesys skiriamas darbo sąlygų
gerinimui. Puikiai įrengtos darbo
vietos, kompiuterinės technikos
atnaujinimas, suteiktos galimybės kelti kvalifikaciją, stažuotis,
nuolat peržiūrimas ir skatinamas
darbo užmokesčio augimas, motyvuoja darbuotojus pasitempti,
teikti kokybiškas, šiuolaikiškas,
inovatyvias psichikos sveikatos
paslaugas.
Gerinant Anykščių rajono gyventojų sveikatą, skatinant bendruomenės įsitraukimą į sveikatinimo paslaugų gavimą, yra
būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp įvairių Anykščių rajono įvairias paslaugas teikiančių
įstaigų – Anykščių rajono socialinių paslaugų centro, Anykščių
vaikų ir jaunimo užimtumo centro, Aknystų socialinės globos
namų, Anykščių rajono socialinės
globos namų, mokyklų, darželių,
policijos, probacijos tarnybos,
gydymo įstaigų, seniūnijų ir kt.
Todėl tiek dabar, tiek ateityje yra
ir bus glaudžiai bendradarbiaujama su įstaigomis, kurios yra suinteresuotos dėl geresnės rajono
gyventojų sveikatos, kokybiškų
ir patrauklių psichikos sveikatos
paslaugų. Įstaiga yra atvira jauniems specialistams, studentams
praktikams, todėl yra kviečiami,
priimami studentai, būsimi psichikos sveikatos paslaugų specialistai, praktiniam mokymui.
Įstaiga nuolat atnaujina, peržiūri įvairius SAM teisės aktų
pakeitimus, domisi naujovėmis,
rekomendacijomis,
siūlymais,
skatina pacientus, įstaigos klientus teikti siūlymus dėl geresnių
psichikos sveikatos paslaugų.
Atsižvelgia į išsakytus siūlymus
ir vykdo psichikos sveikatos paslaugų plėtrą“.

SKELBIMAI

įvairūs
Išnuomoja kambarį privačiame
name Anykščių mieste.
Tel. (8-650) 86008.
Rado
Spalio 13 d. prie turgaus rastas
klausos aparatas.
Kreiptis į kurčiųjų draugiją (poliklinikos patalpose) ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 val. arba tel.
(8-687) 62960.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta į
rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius,
jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Vartojimo paskolos be užstato iki 10 000 Eur su nuolaidos
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki
2018.12.31
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.

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.

Ratinio ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-655) 09792.
Gamina šarvuotąsias duris namams, butams, laiptinėms, sandėliukams, rūsiams, garažams ir
kalviškus kiemo vartus, tvoras.
Tel. (8-647) 87625.
UAB 2VYMONTA gamina stogų, sienų dangas iš spalvotos ir
alucinko skardos, gamina lankstinius. Parduoda gamintojo kainomis.
Panevėžys, S.Kerbedžio g. 21.
Tel. (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

Nuotykių komedija „Pasiklydęs skambutis“ atvyksta į Anykščius
Profesionalus komedijos teatras
„Domino“ lapkričio 13 d. 18 val. į
Anykščių kultūros centrą atvyksta
su tikrais įvykiais paremta nuotykių
komedija „Pasiklydęs skambutis“.
Taip yra nutikę kiekvienam iš mūsų.
Ir, greičiausiai, net ne vieną kartą…
Reklamos prodiuseris Haris ir jo
žmona Roberta keliauja aplankyti
savo draugų – ne itin sėkmingo rašytojo Polo ir jo senamadiškos žmonos Lauros. Laukia daug žadantis
savaitgalis – gardi vakarienė, vynas
ir pokalbiai iki paryčių.
Haris ir Roberta vėluoja. Regis,
pasiklydo. Paskambinę draugams
ir išsiaiškinę, kuria kryptimi važiuoti, jie pamiršta… o ne!… nuspausti
pokalbio išjungimo mygtuką. O, tuo
metu, Polas ir Laura susėda ant so-

fos ir… įsijungia garsiakalbį. Gal ir gėdinga klausytis svetimų pokalbių, bet
be galo įdomu!
Deja, iš Hario ir Robertos lūpų jie
išgirsta visai ką kita, nei tikėjosi…
Pasirodo, draugai neturi nė menkiausio noro praleisti visą savaitgalį kaimo
troboje su nevykėliais. Laura sužino,
kad draugų akyse atrodo kaip baidyklė,
šoka kaip karvė, o Polas nesugeba parašyti nieko vertinga, uždirbti pinigų ir
pradėti gyventi geriau…
Polas ir Laura ima svarstyti, ką daryti
toliau. Atšaukti vakarienę? Prisipažinti,
kad girdėjo visą siaubingą pokalbį? O
gal nutylėti ir vėliau atvykusiems draugams užkurti pirtį? Tegul tikra komedija
prasideda!
Susitikime lapkričio 13 d. 18 val.
Anykščių kultūros centre!

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Negauk tūkstantinės baudos susitvarkyk nuotekas!

Katilai, dūmtraukiai, įdėklai,
šilumos siurbliai.
Vandentiekio, kanalizacijos
įrengimas.
Garantija, prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno 18, Anykščiai, “Vilpra”
salonas.
Tel.: (8-381) 5-43-74,
(8-610) 39151.

Nuotekų valymo įrenginiai
“August”, “Traidenis”, “Solido”,
“Buiteka”, “Feliksnavis”.
Įvairios paskirties šulinių,
kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų prekyba, montavimas, servisas, pristatymas.
Sertifikatai. Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

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

Atlieka vidaus apdailos darbus:
dažymas, gipso sukimas, laminato dėjimas ir t. t. Važiuoja už
miesto ribų.
Tel. (8-679) 22360.
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SPAUDŽIA SULTIS

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867586867.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio
Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“,
turi kviesti mobilųjį laiškanešį tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.
parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais
Leliūnų km.
Tel. (8-659) 51404.
Nebrangiai žemės ūkio paskirties žemės sklypą su mišku 8,80
ha dydžio Kavarsko seniūnijoje
Šovenių kaime.
Tel. (8-683) 31490.
Kupiškio r., Noriūnų k., prie
tvenkinio - tvarkingą sodybą.
Šalia 2 ha žemės.
Tel. (8-612) 73703.
Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-602) 30754.
Namą Anykščių mieste.
Tel. (8-608) 21650.
3 kambarių butą Anykščių m.
Tel. (8-679) 80037.
Kuras
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas: mišrias, beržo. Veža
10 m, kaladėmis ir skaldytas.
Turi ir sausų.
Tel. (8-632) 06607.
Malkas kaladėmis ir skaldytas.
Atraižas pakais ir supjautas.
Tel. (8-621) 53555.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,(8-45) 51-03-46.

Automobiliai
OPEL ASTRA, 2005 m. Variklis
1,9, dyzelinas, 6 pavaros, 88
kw, universalas, visi privalumai,
Lietuvoje neeksploatuota. Kaina
1800 Eur.
Tel. (8-659) 51404.
Kita
Bulves (0,20 Eur/kg). Šieną rulonais.
Tel. (8-678) 73465.

Iš nuotraukos darome

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

Automatiniai kieto kuro katilai:
nuo 15 iki 25 kW. Kaina nuo 1650
Eur. Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.

UAB “Troškūnų vaistinė”

PARDUODA
PATALPAS,

tinkančias komercinei
veiklai
ir naują seifą (300 kg).
Tel. (8-687) 73981.

portretus
laidotuvėms (iki A4
formato).
Nuotraukos su rėmeliu
kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

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

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
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Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

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

Nekilnojamas turtas

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.

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Automobiliai

Perka 2018 m. grikius,
kviečius.
Atsiskaito per 3 darbo
dienas.
Tel.: (8-682) 47857,
(8-683) 85009.

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai
“Kaišiadorių agrofirma” karves,
jaučius, telyčias. Sveria, greitai
paima, atsiskaito vietoje, moka
PVM.
Tel. (8-650) 13594.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com
Autovežių
vairuotojams
Europoje. Be patirties - apmoko.
Reikalavimai: CE kat., 95 kodas.
Tel. (8-698) 46810.

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.
Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.

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

Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.
Tel. (8-673) 19696.
Reikalingi mūrininkai Vokietijoje.
Atlyginimas 2350 – 2800 Eur į rankas.
Daiva, (8-685) 88777 arba
info@nermeka.lt.
Elektrikams Vokietijoje.
Atlyginimas nuo 2000 Eur į rankas.
Deimantė, (8-685) 88777 arba
darbas@nermeka.lt.
Reikalingi tinkuotojai Vokietijoje.
Atlyginimas 1750 – 2150 Eur į rankas.
Daiva, (8-685) 88777 arba
info@nermeka.lt.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Reikalingi kelio darbininkai, vamzdynų montuotojai.
Tel. (8-610) 14904.

Reikalingi
E-kategorijos
vairuotojai.
Tel. (8-686) 23411.

UAB “Gensera” siūlo darbą

statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdynų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais:
mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Irena, Gedas, Deimina,
Adelina, Adelė.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė piktinasi savivaldybės baliumi už mokesčių
mokėtojų pinigus

spalio 21 d.
Uršulė, Raitvilas, Gilanda,
Hiliaras, Vilma.

Donatas, Malvina, Severinas,
Viltaras, Mingedė, Aliodija,
Severas.

Sako Marcė, reikia leisti
Viena kartą ir pašvęsti.
Dirba mūs savivaldybėj
Šiandien tas, kas tik netingi.

mėnulis

Specialistų ten neliko,
Jie Panevėžin išvyko.
Jeigu drausi šiems pašvęsti,
Nebebus kam muštrą kęsti.

spalio 20-22 d. priešpilnis.

anekdotas

Pamąstykime dar kartą
Ar už juos mokėti verta?
Kovo 3 – čią į rinkimus
Spirsim valdžią į kemsynus.

Žurnalistas klausia ūkininko:
- Kaimynai iš jūsų nevagia?
- Nevagia.
- O kodėl prie jūsų vištidės padėtas šautuvas?
- Va todėl ir nevagia...

Iš patologo ataskaitos:
„Ant lavono matosi 5 centų monetos dydžio nudegimai, iš viso 4
Eur 35 ct suma.“
***
Tėvas tikrina sūnaus pažymių
knygelę: fizika - 2, chemija - 2,
istorija - 2, lietuvių kalba - 2, muzika - 10.
- Dieve, šitas kvailys dar ir dainuoja...
***
Vyrukas, valandą pavėlavęs, atvyksta į darbą. Visas apibintuotas.
Viršininkas klausia:
- Тu kodėl pavėlavai?
- Aš iškritau iš penkto aukšto.
- Ir ką, visą valandą kritai?

oras

Laikraštyje paskaičiau
Ir giliai susimąsčiau.
Būna šventės daktarų,
Mokytojų, kunigų...
Vaišės ir visokie šokiai
Linksminiesi ir nemoki.
Sveikinimus priiminėji
Šypsais, linksi ir pilnėji.

spalio 22 d.

***

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

NNN redaktorei nežinant

Mero patarėjas – reklamos modelis

Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjas Donaldas Vaičiūnas - ypač plati asmenybė. Jis ir
sveiko gyvenimo būdo propaguotojas, ir kultūros centro teatro aktorius, ir socialinės gerovės centro
įkūrėjas, ir žinomas medicinos įstaigų administravimo specialistas,
taip pat, be abejo, ir politikas.
Bet gal labiausiai patarėjas išgarsėjo, kai prisiėmė atsakomybę dėl
filmavimo kamerų, įrengtų šalia

„Anykštos“ parduotuvės, padarytų vaizdo įrašų - tada būriai nufilmuotų vairuotojų gavo pranešimus
dėl skiriamų baudų. D.Vaičiūnas
tikino, kad jis inicijavo filmavimą,
kaip vairuotojus drausminančią
priemonę.
Šiomis dienomis „Facebook‘-e
pasklido vestuvių fotografų reklama, kurios herojai - D.Vaičiūnas ir
jo draugė. „Stebuklų kupina, meilės diena! Indrė ir Donaldas. Prii-

mami užsakymai 2019 metų Vestuvių fotografavimui!“ - kviečia
fotografai. Taigi, mero patarėjas
išbando naują - reklaminio veido
- amplua.
Šios naujausios D.Vaičiūno veiklos sąsaja su vairuotojų filmavimu nėra labai didelė, bet vis dėlto
ji yra. Pomėgiai - filmuoti, stebėti,
būti stebimam, matomam – juk besisiejantys dalykai...

Skelbiama prenumerata
2019-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje.
Laimingųjų lauks prizai!
Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).
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Šiemet „Anykštos“ laikraščiui sukanka 70 metų.
Todėl visi „Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 2019iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos.
Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumentą.
Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiusiems
„Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.
Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
45 (48) 80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
52,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

+1

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

