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Svėdasiškiai
sumedžiojo du
vilkus
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šiupinys
Šventė. Šiandien Svėdasuose
vyks derliaus šventė - bus koncertų,
veiks mugė, bus surengtas labdaros
aukcionas. Renginio pradžia - 13
valandą, pabaiga - vėlų vakarą.
Konkursas. Skelbiamas Anykščių ligoninės direktoriaus konkursas. Dokumentai priimami iki
lapkričio 5 dienos. Pirmajame ligoninės direktoriaus konkurse dalyvavo vienintelis pretendentas, buvęs
vadovas Dalis Vaiginas. Jis nesurinko minimalaus kvalifikacinio balo.

Meras portalų
neskaito...
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Prekybos
žmonėmis aukų
gali būti ir
Anykščių
rajone

Pirmuosius
KGB aukų
kaulus
rado šunys
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Vaikai. Anykščių rajono taryba
priėmė sprendimą Anykščiuose
Švyturio gatvėje pirkti namą ir jame
įkurdinti vaikų globos namų vaikus.
Tarybos nepaveikė ir šio kvartalo
gyventojų protestas. 72 gyventojų
pasirašytame rašte prašoma „atidėti
sprendimo priėmimą dėl gyvenamojo namo bendruomeniniams vaikų
globos namams steigti pirkimo ir,
laikantis vietos savivaldos principų
ir duotų rinkėjams pažadų, pasitarti
su mūsų mikrorajono gyventojais ir
priimti sprendimą, tenkinantį visas
šalis“.
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„Anykšta“ - strateginis Anykščių
savivaldybės... priešas

Baigiantis ketvirtadienio, spalio 25 dienos, Anykščių rajono tarybos posėdžiui, rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka tradiciškai skaitė mėnesinę savivaldybės
administracijos veiklos ataskaitą.
Direktoriaus ataskaita truko 14 minučių 38 sekundes, daugiau nei trečdalis laiko – 5 minutės 58
sekundės buvo skirtos „Anykštos“ redakcijai.

Tvenkinys. Naujasis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
vadovas Mindaugas Jucevičius
Anykščių rajono tarybai pranešė,
kad iš ankstesnių vadovų paveldėjo
keistą skolą. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ skolingas vienai
įmonei 13 tūkst. eurų už tvenkinio
Raguvėlėje iškasimą.
Gynėsi. Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas Anykščių rajono tarybai pristatęs profesinio ugdymo įstaigų
pertvarkos planą turėjo atlaikyti
aktyvų anykštėnų puolimą. Dėl siūlymo anykštėnams tapti Anykščių
technologijos mokyklos dalininkais
jis pylos gavo ir nuo pedagogių, ir
nuo savivaldybės Švietimo skyriaus
darbuotojų.

Ligoninei –
ikiteisminis
tyrimas
ir patikrinimas

Daugiau nei trečdalį ataskaitai skirto laiko rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka sugaišo „Anykštos“ leidinių grupės veiklos analizei.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Gultis po tanku“ dėl kertamų
miškų nereikia

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

A.Gališanka Tarybos nariams
sakė, jog visi sprendimai, priimti
ankstesniame rajono Tarybos posėdyje, yra įgyvendinti, taip pat
informavo, kad paskelbtas sklypo
Stadiono gatvėje Anykščių mieste
aukcionas, nupirktas tarnybinis butas Anykščių Storių gatvėje, padidintas UAB Anykščių komunalinis
ūkis įstatinis kapitalas.
Direktorius pranešė, kad pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB
„Aukštaitijos traktas“ dėl sankryžos šalia „Bikuvos“ parduotuvės
rekonstravimo į žiedinę sankryžą.
Šios sutarties vertė - 711,8 tūkst.
eurų. Sankryžos rekonstrukcijos
darbai bus pradėti dar šiemet. Jis
pasidžiaugė, kad bus nugriauti 34
bešeimininkiai apleisti pastatai šios sutarties su UAB „Alkuras“
vertė 110 tūkst. eurų, iš jų tik 16
tūkst. – savivaldybės lėšos.
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asmenukė

Diskriminacija

Nuo vasaros Valstybinės miškų urėdijos Anykščių bei Utenos regioniniams padaliniams vadovauja Monika SIRGĖDIENĖ. Iki tol ji dirbo mokslinį darbą Aleksandro Stulginskio universitete.
Svėdasuose gyvenanti M. Sirgėdienė yra šio krašto marti, ištekėjusi M. Sirgėdienė persikraustė gyventi į
Svėdasus. Apie savo kilmę ji sako: „Mano senelis prieš daugelį metų iš Dzūkijos persikėlė gyventi į Žemaitiją. Tai jis sako, jog tik 50 metų išgyvenęs Žemaitijoje gali save vadinti žemaičiu. Nežinau, kiek metų reikia
nugyventi Anykščiuose, kad galėtum vadintis anykštėnu. Bet man čia patinka...“

Šventė. Spalio 25 dieną, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis
turėjo progą prisiminti laikus, kai
dirbo policijoje. Meras dalyvavo
Lietuvos kriminalinės policijos veiklos šimtmečio minėjime Vilniuje.
Minėjimas buvo įtrauktas į oficialią
mero K.Tubio šios savaitės darbotvarkę.

Valstybinių miškų urėdijos Anykščių bei Utenos regioninių padalinių vadovė Monika Sirgėdienė rašo disertaciją paprastosios
pušies genetikos tema, atlieka nemažai medžioklėtyros srities
mokslinių tyrimų.

- Pirmiausia, norėtųsi susipažinti...
- Esu kilusi iš Panevėžio rajono.
Iki šių metų birželio 11 – os mokiausi, dirbau, gyvenau Kaune.
Dirbau Miškų institute bei Miškų
ir ekologijos fakultete, Aleksandro Stulginskio universitete. Dar
ir dabar šiek tiek užsiimu moksliniu darbu, ruošiu disertaciją. Taip
kurį laiką ir gyvenome su vyru – jis
Svėdasuose, aš – Kaune. Laimėjusi
konkursą į dabar einamas pareigas,
persikėliau į Svėdasus. Anykščius
labiau teko pažinti iš turistinės pusės – keliaujant po apylinkes, plaukiant baidarėmis. Dabar ta pažintis
– kiek kitokia – reikia rasti kirpyklą, dantų gydytoją ir pan. Kol kas
man čia patinka – patinka darbas,
manau, kad ir su kolektyvu santykiai mezgasi geri, patinka ir patys
Anykščiai.
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Siaubas, kaip nemėgstu diskriminacijos.
Visada turėjau draugų rusų,
gėjų, paauglių ir senjorų. Nors
niekad nesikrimtau, kad gimiau
lietuve, taip pat myliu vyrus,
kažkada norėjau greičiau užaugti, o dabar nenoriu susenti.
Tačiau vienos diskriminacijos
formos niekaip neįveikiu. Nuo
mažens man atrodo, kad rėkaujanti moteris panaši į kudakuojančią vištą, o emocijų nevaldantis vyras į Einikį.
Tapatinu moteris su jausmų
pasauliu, o vyrus - su racionalumu ir šaltu protu ir nežinau, kaip
save pakeisti.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Info terminalas skelbė ir mero algą

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Laikas. Sekmadienį Lietuvoje
bus atšauktas vasaros laikas ir įvestas žiemos laikas. Tai gali būti vienas paskutinių kartų, kai Lietuvoje
bus persukamos laikrodžio rodyklės.
Europos Komisija rugsėjį pranešė
siūlanti Europos Sąjungoms narėms
atsisakyti laiko sukiojimo nuo 2019
metų, tačiau galutinio sprendimo
nėra. Tarptautinės naujienų agentūros praneša, kad pagal naujausią
pasiūlymo variantą sezoninio laiko
siūloma atsisakyti nuo 2021 metų.

Anykščių miesto centre, prie Laisvės paminklo, pastatytas 9
tūkst. 456 eurus kainavęs info terminalas - sensoriškai valdomas
kompiuteris. Tiesa, šiame kompiuteryje „Delfi“ ar „Anykštos“
nepavartysi - gali skaityti tik savivaldybės pateiktą medžiagą.
Vienas žinomas anykštėnas kalbėdamas su „Anykšta“ juokėsi, jog
jis priėjęs prie terminalo rado atverstą puslapį, kuriame nurodytos
Anykščių rajono vadovų ir valdininkų algos. „Valdžia rado originalų būdą, kaip pasigirti algomis“
- juokėsi anykštėnas. Panašu, jog
„algalapis“ nėra anykštėno fantazija.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
„Anykštai“ sakė, kad terminale galima surasti naudingą informaciją

apie turistinius Anykščių objektus,
o prieigos prie savivaldybės internetinio puslapio nebėra. Taigi,
turintys subtilų humoro jausmą
asmenys per terminalą nebegalės
nusigauti iki nuorodos, kur skelbiamos valdininkų algos ir jos neišjungę eiti savaisiais keliais.
Info terminalą įrengė UAB „Info
kioskas“. Rangovai įsipareigojo
atlikti garantinį aptarnavimą, o
terminalo priežiūrą atliks pati savivaldybės administracija.
Iki gruodžio 1-osios, kitoje gatvės
pusėje, netoli Anykščių kultūros cen-

Info terminalo įrengimas Anykščių rajono biudžetui kainavo 9
tūkst. 456 eurus.
Autoriaus nuotr.
tro pastato, turėtų atsirasti ir didelis
televizorius. Jo įrengimui iš rajono
biudžeto skirti 46 tūkst. 657 eurai.
Pasak R.Blazarėno, pradžioje per šį

Svėdasiškiai sumedžiojo du vilkus

valdišką televizorių bus rodomi jau
anksčiau sukurti reklaminiai filmukai apie Anykščius, vėliau, matyt,
bus kuriama nauja medžiaga.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Tik prasidėjus vilkų medžioklės sezonui, sėkmė lydėjo Svėdasų klubo medžiotojus. Per varyminę medžioklę Drobčiūnų miške
krito du vilkai.
Medžiotojai paleido net 22
šūvius, o vilkus patiesė Marius
Trumpickas ir Arūnas Šatkus. Šis
vyras sumedžiojo jau antrąjį vilką - tai laikoma neįtikėtina sėkme,
mat daugeliui medžiotojų vilko
sumedžioti nepavyksta per visą
gyvenimą.
Šiam medžioklės sezonui vėl
nustatyta 60-ies vilkų kvota. Lietuvoje nušovus 60-ąjį vilką jų medžioklė bus nutraukta. Medžiotojai
teigia, kad vilkų šalyje yra labai
daug, tad jų medžioklės kvota yra
per maža.

Svėdasiškių nušauti vilkai - jaunikliai. Per varyminę medžioklę
buvo „užjudinta“ visa vilkų šeimyna, tačiau vyresnieji, labiau patyrę
vilkai, sugebėjo pasprukti.
Svėdasų klube medžioja ir trys
moterys, visos jos dalyvavo ir
vilkų medžioklėje. Viena iš klubo
narių - Valstybinės miškų urėdijos
Anykščių regioninio padalinio vadovė, Svėdasų „marti“ Monika Sirgėdienė. Jauna moteris klubo nare
tapo šiais metais, bet ir anksčiau
dalyvaudavo medžioklėse kartu su
vyru.

Vienas iš Svėdasų klubo sumedžiotų vilkų.
Juliaus AUGUSTINO nuotr.

Anykščių miesto parke suniokota šią vasarą atidaryta universali
daugiafunkcė vaikų žaidimų aikštelė – kažkas išardė jos dangą.
vaizdo kameromis.
Pastarosiomis dienomis tai jau
nebe pirmas incidentas Anykščių
miesto parke. Šį mėnesį buvo apgadinta Anykščių naujų vėjų bendruomenės įrengta palapinė – tipis.
Tuomet turėta įtarimų, kad tai –
paauglių darbas.

-ANYKŠTA

Vaikų žaidimų aikštelė miesto parke atidaryta šią vasarą.
Anykščių rajono savivaldybės nuotrauka

Telefono ekrano draudimas: vos per kelias minutes ir tik nuo 1,50 Eur/mėn
Ekrano dužimas yra viena
dažniausių išmaniųjų gedimo
priežasčių, o jo keitimas – ir
viena brangiausių telefono remonto paslaugų. Šių išlaidų
nepadengia garantija, todėl
vienintelis užtikrintas būdas
apsaugoti savo piniginę – iš
anksto apdrausti ekraną.
Nuo šiol tai padaryti ir itin paprasta – užtenka vos kelių mygtukų paspaudimų nemokamoje
„Mano Tele2“ programėlėje. Beje,
joje apdrausti galima ne tik naujo,
bet ir jau naudoto telefono ekraną.
„Siekiame
pasiūlyti
tokius
sprendimus, kurių labiausiai reikia mūsų klientams. Todėl programėlę papildėme funkcija,
padedančia jiems iš anksto apsisaugoti nuo išlaidų dėl ekrano
dūžio – joje patogiai ir greitai galima apdrausti net ir ne naujo telefono stiklą, svarbiausia, kad jis
būtų nepažeistas“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ prekybos
vadovė.
Be to, ekrano draudimo paslauga pasinaudoti gali visi „Tele2“ klientai, nesvarbu, ar telefoną įsigijo
iš operatoriaus, ar kito įrenginio
gamintojo autorizuoto pardavėjo.

Ekrano draudimas – nuo 1,50
Eur/mėn
Apdrausti telefono ekraną galima
bet kuriuo metu – tereikia į išmanųjį atsisiųsti nemokamą savitarnos programėlę „Mano Tele2“. Be
to, klientas, turintis prisijungimą
prie šios aplikacijos, apdrausti gali
neribotą kiekį įrenginių – tai ypač
aktualu norintiems nuo nepageidaujamų išlaidų apsaugoti ir savo
artimuosius.
Programėlės meniu skiltyje pasirinkus paslaugą „Draudimas“ ir
paspaudus mygtuką „Drausti šį
įrenginį“, aplikacija patikrina, ar telefono modeliui gali būti teikiamos
„Tele2“ ekrano draudimo ir autorizuoto remonto paslaugos, ar nėra
susidariusi skola už ryšio paslaugas. Jei viskas gerai, toje pačioje
programėlėje galima atlikti ekrano
įvertinimo testą.
Dviejų etapų testas trunka tik
keletą akimirkų. Iš pradžių, braukiant pirštu per telefono ekraną,
reikia pažymėti visą jo plotą, o
po to – atsukti ekraną į veidrodį ir
stabiliai laikyti, kol sistema jį nufotografuos. Kaip tiksliai abu šiuos
veiksmus atlikti, yra paaiškinama
ir animuotuose programėlės vaizdo įrašuose.

Vetavo. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo partijų finansavimo tvarką keičiančias pataisas, taip
pat korekcijas dėl biudžeto, numačiusias galimybes dar šiemet Vyriausybei skolintis lėšų rinkimuose
nedalyvavusioms parlamentinėms
partijoms finansuoti. Šios įstatymų
pataisos būtų leidusios jau šiemet
skirti valstybės dotaciją valdančiajai Lietuvos socialdemokratų darbo
partijai (LSDDP).
Abejoja. Baltijos šalių parlamentų pirmininkai abejoja galimybėmis
gauti kompensacijas iš Rusijos už
Sovietų Sąjungos okupacijos metu
patirtą žalą. Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako,
kad keldamos okupacijos žalos atlyginimo klausimą Baltijos šalys
„daugybę kartų vis atsiremdavo į
sieną“. „Mes turbūt turime iškelti
sau tikslus, kurių galime pasiekti, o
tokių tikėjimo tikslų mums nereikėtų“, – sakė V. Pranckietis.

Miesto parke – vandalizmo išpuoliai
Tuo vandalai neapsiribojo –
krepšinio ir riedutininkų aikštelėje
sulaužyta tvora.
Dėl šio įvykio, kaip skelbia
Anykščių rajono savivaldybė,
Anykščių rajono policijos komisariatas pradėjo tyrimą. Siautėjusius
asmenis neturėtų būti sunku surasti, nes miesto parkas yra stebimas

spektras

Jei po šio įvertinimo nustatoma, kad ekranas nėra pažeistas
– klientui iš karto yra pateikiamas
ekrano draudimo pasiūlymas. Šiuo
metu jie itin patrauklūs – vos nuo
1,5 Eur/mėn. Jie galioja visiems
„Tele2“ (išskyrus „Pildyk“) klientams, kurių įrenginys, atlikus testą, atitinka reikalavimus. Įrenginio
ekranas yra draudžiamas nuo netyčinės žalos, kai pažeidimas turi
įtakos įrenginio veikimui.
Mėnesinė draudimo įmoka yra
pridedama prie „Tele2“ paslaugų mėnesio sąskaitos. Įvykus
draudžiamajam įvykiui, taikoma
išskaita nuo 15 Eur. Draudimo
sutartį nutraukti galima bet kada,
paskambinus nemokamu numeriu
117.
„Tele2“ ekrano draudimu gali būti
apdrausti visų telefonų gamintojų
modeliai, kuriems „Tele2“ Telefonų
priežiūros centras teikia autorizuoto remonto paslaugas: „Huawei“,
„Samsung“, „Sony“, „Nokia“ bei
„LG“.
Žalos registravimas telefone:
greita ir patogu
Sudaužius ekraną, įvykį užregistruoti galima svetainėje draudimas.tele2.lt. Gavus patvirtinimą

iš draudimo kompanijos, apdraustasis savo telefoną turėtų atnešti
į artimiausią, bet kuriame mieste
esantį „Tele2“ saloną. Darbuotojai
pasirūpins, kad įrenginys pasiektų
„Tele2“ Telefonų priežiūros centrą
sostinėje.
Standartiniu atveju klientas atgauna savo telefoną per 3–5
darbo dienas nuo atidavimo taisymui, nesvarbu kokioje vietovėje
Lietuvoje begyventų.
Po pirmo atlyginto ekrano keitimo – jo draudimo paslauga lieka
galioti. Tiesa, per 12 mėnesių laikotarpį galima registruoti tik vieną
draudžiamąjį įvykį. Pirmasis laikotarpis yra pradedamas skaičiuoti
nuo sutarties pasirašymo dienos.
Draudimo paslaugos teikėjas
– „Canopius Managing Agents
Limited“.
Daugiau apie „Mano Tele2“
programėlę sužinoti galima čia:
https://tele2.lt/privatiems/programele-tavo-telefone.

Užsak.Nr.1076

Išteisino. Klaipėdos apygardos
teismas penktadienį išteisino devynis asmenis, kaltintus melagingų
parodymų davimu liudijant baudžiamojoje byloje dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo Darbo
partijoje. Byloje kaltinimai pareikšti
buvusiems Seimo nariams – Sauliui Bucevičiui ir Valdui Skarbaliui
– taip pat žinomam atlikėjui Juozui
Liesiui, buvusiam Darbo partijos Informacijos centro vadovui Sergejui
Dobriakovui, buvusiai Seimo narės
Loretos Graužinienės padėjėjai, buvusiai Darbo partijos būstinės vadovei Giedrei Vitei bei kitiems.
Sustabdė. Teismas laikinai sustabdė Policijos departamento skelbtą 1,372 mln. eurų preliminarios
vertės greičio matuoklių konkursą.
Iš konkurso pašalintos inžinerinių
sprendimų bendrovės „Fima“ prašymu Vilniaus apygardos teismas spalio 23 dieną taip pat įpareigojo departamentą nepasirašyti sutarties su
konkurso laimėtoju, o jei ji pasirašyta – sustabdyti jos vykdymą. „Fima“
prašė teismo panaikinti Policijos
departamento sprendimą atmesti
jos pasiūlymą Transporto priemonių
greičio matavimo mobilios įrangos
ir integravimo į administracinių
nusižengimų registrą programinės
įrangos konkurse.
Nuteisė. Kauno apylinkės teismas penktadienį darželio auklėtojos padėjėją Jeleną Grabnickienę
pripažino kalta dėl mažamečio apnuodijimo psichotropiniais vaistais,
ji nuteista lygtine laisvės atėmimo
bausme. „Teismas, išnagrinėjęs
bylą, (...) nusprendė J. Grabnickienę
pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas ir nuteisti ją laisvės
atėmimu trejiems metams, tačiau
bausmės vykdymą atidėti dvejiems
metams“, – paskelbė teisėjas Virginijus Kalkauskas. Nuteistajai dvejus
metus uždrausta dirbti ugdymo, lavinimo įstaigose.

situacija

???

Ką manote apie
laiko
persukimą?
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Meras portalų neskaito...
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis įsivėlė į keistoką ginčą su
Seimo nariu Antanu Baura.

Seimo narys Antanas Baura (dešinėje) ir Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis kaip reikiant susikibo dėl Vyriausybės nutarimo
įsigaliojimo datos.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Rimantas EREMINAS:
- Aš manau, kad laikrodžiai
turėtų būti persukinėjami kiekvieną dieną ir vis po valandą
atgal, o nelygininėmis mėnesio dienomis dviem valandom į
priekį. Tada žmonės nebegalvotų daugiau apie jokias kainas ar
politikas, visi turėtų rūpesčių ir
būtų laimingi.

Danguolė MINTAUČKYTĖ:
- Tikrai mane veikia laiko persukimas, biologinis žmogaus
laikrodis yra, kai jį pakeiti, pasikeičia ir žmogaus sveikata. Aišku, vaistų dėl to nevartoju, bet
„nesmagumas“ dar jaučiasi ilgokai. Bet mes juk LIETUVIAI,
priprantam prie visko. Ir su mielu noru pasilikčiau prie vasaros
laiko, juk taip miela ir malonu
jausti pirmuosius, ankstyvuosius
bundančios saulės spindulėlių
bučinukus ant skruosto.

Per „Anykštos“ redakcijos surengtą diskusiją apie profesinio
ugdymo perspektyvas Anykščiuose politikai susiginčijo, ar priimtas Vyriausybės nutarimas, ar ne.
Vyriausybės nutarime nurodoma,
kad šalies profesinio ugdymo mokyklos, tarp jų ir Anykščių technologijos mokykla, nuo ateinančių
metų sausio 1 dienos reorganizuojamos į viešąsias įstaigas.
Diskusija „Anykštos“ redakcijoje vyko spalio 15-ąją, o BNS
naujienų agentūra žinią apie Vyriausybės nutarimą dėl mokyklų
reorganizavimo išplatino dar spalio
10-ąją. Šią naujieną tą pačią spalio
10-ąją spausdino portalai 15 min.
lt, lrytas.lt, diena.lt, vz.lt.
Praėjus kelioms dienoms po diskusijos Seimo narys A.Baura paskambino „Anykštos“ žurnalistui

ir patikino, kad iš tikrųjų yra toks
Vyriausybės nutarimas ir nurodė jo
numerį.
Apie tai paskelbus naujienų portale anyksta.lt, netrukus sulaukėme
mero K.Tubio skambučio ir rašto,
kuriuo jis reikalavo paneigti žinią
apie Vyriausybės nutarimą.
„2018 m. spalio 15 d. „Anykštos“ redakcijoje dalyvavau diskusijoje apie Anykščių technologijos
mokyklos ateitį. Spalio 15 d. Vyriausybės nutarimo dėl technologijų mokyklų reorganizavimo į viešąsias įstaigas nebuvo. Teisės aktų
registre Vyriausybės nutarimas Nr.
1033 atsirado tik spalio 17 d., jau
po diskusijos, o įsigaliojo tik nuo
spalio 18 d. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre laikomas oficialiu teisės akto
paskelbimu. Norminis teisės aktas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
įsigalioja kitą dieną po oficialaus
paskelbimo Teisės aktų registre,
jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.
Taigi, spalio 15 dieną, vykstant
diskusijai, minėtas Vyriausybės
nutarimas nebuvo nei paskelbtas
Teisės aktų registre, nei įsigaliojęs. Labai keista, kad Seimo narys
nežino nei teisės aktų priėmimo,
registravimo ir įsigaliojimo tvarkos. Prašau paneigti klaidinančią
informaciją“. – „Anykštai“ parašė
meras.
Realiausia, jog BNS žurnalistai
dalyvavo Vyriausybės posėdyje
arba kažkokiais kitais kanalais
sužinojo apie ką tik priimtą sprendimą ir šią žinią išplatino. Matyt,
Seimo narys A.Baura apie priimtą
Vyriausybės nutarimą taip pat turėjo žinių iki jo oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo. Tuo tarpu meras K.Tubis, panašu, jog nekreipė
dėmesio į viešoje erdvėje paskleistą informaciją ir ėmėsi įrodinėti
savo teisumą.
Kažką paneigti šiuo atveju yra
sudėtinga. Faktas, jog diskusijos
dieną, spalio 15-ąją, Vyriausybės
nutarimas jau buvo priimtas, taip
pat faktas, jog oficialiai nutarimas
tą dieną dar nebuvo paskelbtas ir
dar nebuvo įsigaliojęs.
Pabaigai retorinis klausimas –
ar žmogus laikytinas mirusiu, kol
nėra gydytojų pažymos? Teisiškai,
gal jis dar ir gyvas...

Lapkričio pirmąją dieną nemokamas
viešasis transportas
Lapkričio 1-ąją minima Visų Šventųjų diena, kai pagerbiami visi šventieji. Miestuose ir rajonuose suintensyvėja automobilių srautas, daug didesnis nei įprastai transporto paslaugų poreikis. Siekiant sumažinti
automobilių spūstis, lapkričio 1-ąją į kapines sudarytas autobusų maršrutas, kuris bus nemokamas.
MARŠRUTO Nr. M 38 A
Anykščių m. autobusų stotis –Anykščių ligoninė –Kapinės
MARŠRUTO TVARKARAŠTIS
Važiuoja lapkričio 1 dieną

savaitės citatos
O kunigo etatas savivaldybėje
atsiras?

Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų seniūnas, apie koplytėlės Bajorų kaime, perduodamos savivaldybės nuosavybėn, įvertinimą
3 eurais:
„Žinoma, kai koplytėlės remontui skirti nemaži pinigai, o ji įvertinta tik 3 eurais, atrodo durnai“.
Nedalyvavimas balsavime nėra politikavimas?
Raimondas BALSYS, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas rajono Taryboje, apie tai,
kodėl „valstiečiai“ nedalyvaus
balsavime dėl audito ligoninėje:
„Čia vyksta politikavimas, todėl
mes nepritariame. „Valstiečiai“
balsavime nedalyvaus“.
Aišku. Žinoma. Kas abejojo?
Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktorius,
įžangoje, prieš pradėdamas vardinti skundus dėl „Anykštos“
publikacijų:
„Nei aš, nei administracija nesame nusistatę prieš laisvą žodį, bet
vadovaujamės teisės aktais“.
Kaip gedulingi pietūs. Dalyvių
skaičius – plius minus...
Audronius GALIŠANKA, apie
„Anykštos“ žurnalistų padarytą
ir valdininkų pastebėtą klaidą,
kai nurodėme, kad darbo metu
Zarasų rajone šventė mažiau
Anykščių valdininkų, nei jų ten
buvo iš tikrųjų:
„Nurodėme, kad išvyko 83 darbuotojai. Žurnalisto publikacijose
skaičius mažėja - buvo 75, paskui
pasidarė apie 70“.
Kas antras bebras turi „BMW“
Monika SIRGĖDIENĖ, Valstybinės miškų urėdijos Anykščių
ir Utenos teritorinių padalinių
vadovė, apie šiukšles miškuose:
„Reikia ne tik buitines šiukšles
surinkti ir išvežti, bet randam ir
padangų kalnus“.
Ilgam palieka kursą kartoti...

Alvydas JANICKAS, anykštėnas, apie profesinį lavinimą:
„Šiuolaikiniame pasaulyje vyrauja tendencija mokytis visą gyvenimą, kai mokosi žmonės ir 19
metų, ir 40 metų“.

Saulius RASALAS:
- Reiktų sukti kokius šešis kartus per metus. Po Naujų šventimo 2 val. atgal. Vasario 14 - ąją
1 val. pirmyn. Tada Joninėms,
Mindauginėms ir pan. Svarbu
susukti vietos savivaldos dienos
proga. Kad niekas nesuprastų –
civilinė sauga iki 10 ar 15.45.

-ANYKŠTA

Visai faunai ir net florai šitai
yra būdinga

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr.1074

Virginijus
SINKEVIČIUS,
Ūkio ministras, apie emigraciją:
„Žmonės dabar pasikeitę, mobilūs, jie juda ten, kur yra geriau“.

„ANYKŠTA“ TV

2018 m. spalio 27 d.

Prekybos žmonėmis aukų gali būti ir Anykščių rajone

Ligonis. Spalio 25 dieną,
Anykščiuose pas ligonį vykusiems
greitosios medicinos pagalbos darbuotojams prireikė ugniagesių pagalbos. Jie medikams iki greitosios
medicinos pagalbos automobilio iš
J.Biliūno gatvės vieno buto padėjo
išnešti sunkiasvorį ligonį.

„ANYKŠTA“ TV apie prekybą žmonėmis kalbino Anykščių rajono
policijos komisariato bendruomenės pareigūnę Rūtą AVIŽAITĘ.
Pašnekovę kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS.
- Prieš porą savaičių Anykščiuose vyko renginiai, kuriuose
visuomenei pasakota apie prekybą žmonėmis. Kodėl apie tai nusprendėte garsiai kalbėti? Galbūt
Anykščių rajone ši problema kelia
rūpesčių?
- Galiu pasakyti, kad Anykščiuose
tokios problemos nėra – pas mus rajone nėra užregistruota nusikaltimų,
kurie būtų susiję su prekyba žmonėmis. Bet policijos pareigūnai vykdo
prevenciją prekybos žmonėmis srityje.
- Galbūt dar ne visi žino, kas yra
prekyba žmonėmis?
- Pavardinsiu keletą formų, kurios
žmonėms turėtų būti visiškai aiškios.
Galbūt dažniausiai žmonės susiduria
su išnaudojimu darbams. Prie prekybos žmonėmis priskiriamos ir fiktyvios santuokos, kuomet trečiųjų šalių piliečiai, pasinaudodami Europos
Sąjungos piliečiais ir pilietėmis, nori
susikurti geresnį gyvenimą, gauti
leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
Tai ir vaikų išnaudojimas vagystėms, elgetavimams.
- Apie ką kalbėjote Anykčiuose
vykusiuose renginiuose, skirtuose
kovai su prekyba žmonėmis?

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Spalio viduryje Anykščių rajono savivaldybės administracijos
autoritetas surengtuose mobilizacijos mokymuose patyrė visišką
fiasko. Apibrėžimas skelbia, kad
„mobilizacija yra valstybės,
savivaldybių institucijų ar įstaigų
ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas rengiantis individualiai ar
kolektyvinei valstybės gynybai,
taip pat pasirengimas suteikti
reikiamą priimančiosios šalies
paramą sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms.“ Suplakusi
mobilizacijos mokymus kartu su
Vietos savivaldos dienos šventimu darbo valandomis už mokesčių mokėtojų pinigus, Anykščių
rajono savivaldybė nesugebėjo
nei individualiai, nei kolektyviai
apsiginti nei nuo menamo priešo,
nei nuo ... žurnalistų.
Tai, kad teks gintis, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos vadovai suprato jau tą
ankstyvą spalio 12-osios rytą,
kuomet pro „Nykščio namų“
duris žengė į konferencijų salėje organizuotus mobilizacijos
mokymus. Tarpduryje sutikti net
du „Anykštos“ žurnalistai iš
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojo Ramūno Blazarėno
lūpų išspaudė pirmąją gynybinę

- Pas mus lankėsi Vilniaus arkivyskupijos Carito atstovė. Carito
organizacija teikia pagalbą tiems,
kurie yra nukentėję nuo prekybos
žmonėmis. Lankėmės Anykščių
Jono Biliūno gimnazijoje ir ten su
jaunimu kalbėjomės apie prekybos
žmonėmis grėsmes, formas.
- Ko gero, neatsitiktinai lankotės mokyklose, nes būten jaunimas
labai aktyviai naudojasi internetu,
socialiniais tinklais, o ten grėsmių
pakankamai daug.
- Mes eidami į susitikimus ne tik
su jaunimu visada primename, kad
labai reikia saugoti savo asmens
duomenis bendraujant socialiniuose
tinkluose ir viską vertinti labai kritiškai. Svarbu viską pasitikrinti įvairiais kanalais, kad nenukentėtume
nuo prekiautojų žmonėmis.
- Kokie buvo netikėčiausi moksleivių klausimai apie prekybą
žmonėmis?
- Pavyzdžiui, merginos klausė:
„O kas čia tokio, jei aš ištekėčiau už
pinigus?“ Jungtinėje Karalystėje už
fiktyviais santuokas baudžiama. Be
to, tokiais atvejais merginos gali tapti smurto aukomis. Aš visada sakau,
jei darote kažkokį veiksmą, kuris

šiupinys

Anykščių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė
Rūta Avižaitė sakė, kad policija organizuoja įvairias priemones,
galinčias užkirsti kelią prekybai žmonėmis – pavyzdžiui, tikrina
ūkio subjektus, kuriuose dirba užsieniečiai.
galbūt pažeidžia įstatymus, tai nieko
gero nesitikėkite.
- Apie prekybą žmonėmis kalbėjote bendradarbiaudami su
Anykščių šv.Mato bažnyčios dvasininkais. Kiek tokias problemas
sprendžiant gali pagelbėti bažnyčia?
- Anykščių rajono policijos komisariatas bendradarbiauja su dvasininkais. Dažnai prašome dvasininkų
parapijiečiams pateikti tam tikrą informaciją.
- Minėjote, kad prekybos žmonėmis atvejų Anykščių rajone ne-

nustatyta. Kaip manote, kokios to
priežastys?
- Kaip Anykščiuose viešėjusi kalbėjo Carito atstovė, tai gali būti ir
dėl to, kad nukentėję žmonės tyli.
Auka tapęs žmogus galvoja, kad
dėl visko yra kaltas pats. Negalime
atmesti, kad nukentėjusių žmonių
gali būti ir mūsų rajone. Pavyzdžiui, grįžta iš užsienio nepasisekus
darbui ar negavus atlyginimo, bet
jie apie tai niekam nepasakoja, nes
tai daryti - gėda. O mes sakome,
kad tokiais atvejais būtina netylėti,
pasakoti, kad apie tokias grėsmes
sužinotų ir kiti.

Visą pokalbį su Anykščių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Rūta AVIŽAITE galite pasižiūrėti portale anyksta.lt,
rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.

repliką apie tai, ar „Anykšta“
rasų kryptimi. Galbūt sutapimas,
užsiims mobilizacijos viešinimu.
tačiau kol nėra medinės pilies,
„Pranešimas apie mobilizaciją
valdininkų „mobilizacijai“
nedelsiant skelbiamas per žinias(rašau kabutėse, nes jau nežinia,
klaidos priemones“, - aiškinama
kada ji ten baigėsi) pasirinktas
mobilizacijos apibrėžimuose. Ir,
dvaras Vasaknose. Dar prieš
nors tai nebuvo tikroji mobilizakelias savaites iki mobilizacinių
cija, „Anykšta“ net nesuabejojo,
mokymų, savivaldybės adminiskad laikas veikti Tėvynės labui!
tracijos direktoriaus pavaduotoIšsiaiškinti, kad valdininkai
jas R.Blazarėnas Vasaknų dvare
prisidengę mobilizacijos mokydalyvavo viename seminare,
mais tiesiog panoro „pabaliaberods, apie atliekų tvarkymą.
voti“, buvo gan nesudėtinga.
Tikėtina, kad R.Blazarėnui, buvu„Paskelbus mobilizaciją, mobilisiam aludarių vadovui, ten turėjo
zacijos sistemos subjektai pagal
patikti – Vasaknų dvaras turi
kompetenciją ir poreikį vykdo
savo bravorą. „Ne veltui paragamobilizacijos planuose numavę mūsų alaus svečiai dažnai jį
tytus veiksmus (šie planai ir jų
lygina su belgišku alumi, kuriam
turinys nėra viešai skelbiami)“,
būdingas sodrus, karamelinio
- rašoma apibrėžimuose, tačiau
ir šokoladinio salyklo išryškinir šioje vietoje Anykščių rajono
tas skonis“, - skelbia Vasaknų
savivaldybė, ko gero, pro ausis
dvaras. Mmm... O maistas! „Per
praleido mobilizacijos mokymų
renginius maistą ruošia Lietuvoje
lektorių
ir užsienyje
pata...„Po prabangios „mobilizacinės“ įvertinti
rimus,
šefai iš
vakarienės Vasaknų dvare Anykščių populiakaip
rajono savivaldybės vadovams pir- riausių
veikti
sudėmadienio rytą sunkiai sekėsi paaiš- Vilniaus
tingose
kinti, kokio velnio jie „baliavoti“ su restoranų.
situacivisa savivaldybe išrūko dar net nesi- Pasiūlysijose. O
me šviežios
baigus darbo valandoms“...
dar ta
žuvies iš
AnykšVasaknų
čių
žuvininkyssavivaldybėje beveik viena
tės ūkio, žvėrienos patiekalų“.
palikta pakaitinė sekretorė,
Taip, reikalas rimtas, čia ne šiaip
maloniai patarusi geriau net
dienos pietūs Anykščių valgykloj
neiti į savivaldybę, nes ten darbo
už 3 eur. Čia viskas prabangiai,
valandomis beveik nieko nėra –
už 3 650 Eur iš rajono biudžeto
visi išvažiavę...
katilo. Jeigu jau ima pyktis dėl
Turint nemažai abejonių, ar
lengva ranka taškomų rajono
tie rusai iš tikrųjų vieną diebiudžeto pinigų, eikit srėbti vaną užpuls Anykščius bei save
karykštės šiupininės ir užkąskite
raminant, kad ant Šeimyniškėlių
daktariškos dešros. Tie valdininpiliakalnio kada nors suręsta
kų išleisti pinigai, anot savivalmedinė pilis atliks svarbias
dybės administracijos direktogynybines funkcijas, Anykščių
riaus pavaduotojo R.Blazarėno,
rajono savivaldybės administraskirti valdininkų „edukacijai“.
cijos mobilizaciniuose planuose,
Po prabangios „mobilizacivaldininkai po mokymų net
nės“ vakarienės Vasaknų dvare
keliais autobusais patraukė ZaAnykščių rajono savivaldybės va-

dovams pirmadienio rytą sunkiai
sekėsi paaiškinti, kokio velnio jie
„baliavoti“ su visa savivaldybe
išrūko dar net nesibaigus darbo
valandoms.
„Kiekvienas darbo kolektyvas
turi savas tradicijas – mūsų
tradicija yra nors porą kartų
metuose rasti laiką ir aplankyti
kitas šalies savivaldybes bei
pasidalinti darbo patirtimi, taip
pat aplankyti kultūros ar turizmo
objektus, susipažinti, kūrybiškai praleisti laiką neformalioje
aplinkoje. Vietos savivaldos
diena yra mūsų bendra profesinė
šventė, tad džiaugiuosi, kad į
kvietimą išvykai jungėsi dauguma mūsų kolektyvo darbuotojų.
Nors išvykome dar nesibaigus
darbo dienai visose seniūnijose
ir savivaldybės administracijoje
darbas buvo pilnai užtikrintas“,
- po baliaus Vasaknų dvare
pasiaiškino Anykščių rajono
savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Visada žaviuosi portalo anyksta.lt komentatorių išmintimi. Ir į
A.Gališankos ne itin vykusį pasiteisinimą vienas geriausių buvo
šis komentaras: „Tai jeigu darbas seniūnijose ir savivaldybės
administracijoje buvo užtikrintas,
kai net 70 darbuotojų/valdininkų
nedirbo, reiškia – jų ir nereikia.
Puikus eksperimentas atliktas,
kuris turėtų atnešti didelės naudos savivaldybės išlaidų darbo
užmokesčio fondo mažinimui.
Kuo greičiau visus tuos baliaunykus lauk iš darbo už girtavimą!!!
Nepasimokė iš seniūno dar?“
Kiekvienus mobilizacijos
mokymus įprastai lydi kartotinės
pratybos. Na, savame krašte
su mobilizaciniais mokymais
Anykščių rajono savivaldybės
valdininkams gavosi kažkoks nesusipratimas. Bet visada galima
pasinaudoti priimančios šalies
parama...

Balsai. Seime dar kartą žlugo
bandymas įgyvendinant Europos
Žmogaus Teisių Teismo sprendimą
per apkaltą iš prezidento pareigų
pašalintam europarlamentarui Rolandui Paksui atverti kelią į rinkimus. Per pirmąjį kandidatuoti po
apkaltos leidžiančios Konstitucijos
pataisos priėmimą už ją balsavo
78 Seimo nariai, tuo tarpu reikėjo
ne mažiau kaip 94 balsų „už“. 15
parlamentarų buvo prieš ir 4 susilaikė. Seimo narys Antanas Baura
balsavo už tai, kad R.Paksui atverti
kelią į rinkimus, tuo tarpu Seimo
narys Sergejus Jovaiša – prieš.
Vagystė. Gautas vyro (g. 1984
m.) pareiškimas, kad spalio 23
dieną apie 21.35 val. baseine
„Bangenis“ pastebėjo, jog išplėšus
persirengimo patalpoje esančią rakinamą spintelę pavogti pinigai ir
telefonas. Padaryta žala 450 Eur.
Taryba. Kultūros ministrei patvirtinus dešimties regioninių kultūros tarybų sudėtis, jau vyksta
tarybų posėdžiai. Iš Anykščių rajono kaip kultūros bendruomenės
delegatas Utenos apskrities kultūros taryboje dirbs muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius.
Anykščių rajono savivaldybė į šią
tarybą delegavo Kultūros, turizmo
ir komunikacijos skyriaus laikinąją
vedėją Audronę Pajarskienę.
Kulinarai. Televizijos kulinariniame šou „Mano mama gamina
geriau!“ dalyvavo šokėjas Deividas Meškauskas su mama Loreta
Meškauskiene. „Jei Palangoje atsirastų mamos čeburekų kioskelis,
visiems kitiems – garantuotas bankrotas“, – kalbėjo D. Meškauskas.
Protai. Praėjusį antradienį
„Auksinių protų“ žaidimą Anykščiuose laimėjo „Varpas“, surinkęs
net 92 taškus. Tai 10-12 rezultatas
visoje Lietuvoje ir antras mažų
miestų komandų grupėje. Anykščiuose antrąją vietą užėmė „Šį
kartą“ (78 tšk.), trečiąją – „Nikė“
(73 tšk.), ketvirtąją – „A Desant“
(70 tšk.), penktąją – „Raudonas
kaip agurkas“ (40 tšk.). Bendroje
rudens sezono įskaitoje pirmauja
„Nikė“ (579 tšk.), antri – „Varpas“
(563 tšk.). Mažų Lietuvos miestų
komandų įskaitoje „Nikė“ užima
11-ąją, „Varpas“ - 16-ąją vietą.
Gripas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos
departamento Anykščių skyriaus
duomenimis, spalio 1-7 dienomis
Anykščių rajone sergamumo gripu
ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis rodiklis buvo
38,09 atvejai 10 tūkst. gyventojų
per savaitę, o spalio 15-21 dienomis sergamumo rodiklis išaugo iki
52,42 atvejo.
Gaisras. Spalio 22 dieną, anksti rytą, Anykščiuose, Mindaugo
gatvėje, užsidegė mobilios grūdų
džiovyklos viduje džiovinamos
sėklos. Gaisro metu apdegė džiovyklos vidus, grikių sėklos buvo
supiltos vandeniu.
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Pirmuosius KGB aukų kaulus
rado šunys
Tuskulėnų rimties parkas – mylima vilniečių vieta. Šiltą rudenio
dieną čia vaikšto meiliai už rankų susikibę poros, tėveliai stumdo
vežimėliuose gulinčius vaikus. Beveik centre, Žirmūnuose, prie
Nėries geltonais lapais nuklotas parkas yra tarsi vienos didelės
kapinės. Sovietmečiu čia į masines kapavietes grūsti NKGB sušaudytų žmonių lavonai, kurie tik 2004 m. buvo pagerbti ir perlaidoti kolumbariume.
Šią šiurpią istoriją pasakoja Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

kams, vėliau tapo slaptomis sovietmečio aukų kapinėmis. „Šios
vietos istorija prasideda XVI a.,
kuomet tai buvo asmeninis Žygimanto Augusto ūkis. Jis čia įkūrė
savo dvarą, čia buvo auginami
vaisiai, daržovės ir tiekiama Vilniaus pilims. Manoma, kad čia
vyko ir karališkosios medžioklės.
Paskui, XVII a. karališkųjų žemių
statusas prarandamas, įvairios
didikų šeimos valdo šias žemes.
Pagrindinis Tuskulėnų dvaras, į
kurį šiuo metu sunku patekti, ten
lankosi tik moksleiviai, kuriems
jame vyksta edukacinė veikla, yra
atnaujinamas, įrengta ekspozicija,
edukacinės klasės. Dvaras turėtų
atsidaryti kitąmet, ten bus ekspozicija pavadinimu „Projektas Homo sovieticus“.“ – pasakojo A.
Šniaukštaitė – Beinorienė.
Dvare slėpė žydus

Koplyčia – kolumbariumas Tuskulėnų rimties parke.
Nuo dvaro iki kapavietės
tėvynės išdavikams
Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, dvaro teritorijoje
buvo rasti 724 žmonių palaikai,
kurie dabar ilsisi memorialinio
komplekso koplyčioje - kolumbariume. Buvusio Baltojo dvarelio rūsyje įrengta ekspozicija
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“. Joje
atskleidžiamas sovietinio totalitarinio režimo sukurtas mirties
nuosprendžių priėmimo ir vykdymo procesas. Taip pat pristatoma
Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI
a. iki XXI a. bei archeologų rasta

XVII a. keramikos degimo krosnis, kurioje išdegtos plytos galimai panaudotos Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje statymui.
Šalia krosnies – ekranas ir kompiuteris, leidžiantis apsilankiusiems muziejuje piešti ant smėlio.
Muziejaus gidė Agnė Šniaukštaitė
– Beinorienė sakė, jog ši pramoga
mėgstama ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų. Pats užsiėmimas pavadintas simboliškai - ,,Rankos kuria, rankos griauna“: kaip lengvai
smėlyje piešiama, taip lengvai jis
gali būti ir užlygintas, taip lengvai
ir kažkada medžioklėms skirtas
dvarelis, priklausęs lietuvių didi-

„Pastatas, kuriame įsikūrusi
ekspozicija, statytas XIX a., tuomet šias žemes įsigijo caro generolas Aleksandras Losevas, vienas
iš aktyviausių Muravjovo Koriko
bendražygių malšinant sukilimus.
Jis pasistatė čia medžioklės namelį. Vėliau, XX a. pirmoje pusėje,
šitą namelį įsigijo vilnietis geodezininkas Francišekas Valinckis ir
šį pastatą pritaikė šeimos vasarnamiui. Iki okupacijos čia buvo vila.
– pasakojo gidė. - Nacių okupacijos metais čia gyveno Antonavičių
šeima. Savo dvare jie slėpė žydus
genocido laikotarpiu ir tai jiems
pavyko. Tačiau tikslaus išgelbėtų
žmonių skaičiaus nežinome“. Pirmojoje muziejaus salėje galima
pamatyti ir dvaro piešinius, nuotraukas iš skirtingų laikotarpių.
Aukšta dvaro tvora puikiai
slėpė sovietų darbus
„Išvažiuoti iš miesto su sunkvežimiu lavonų buvo pavojinga, o
Tuskulėnai, kur nebuvo daug gyventojų, aptverti aukšta tvora, be
to esantys tik keli kilometrai nuo
NKGB vidaus kalėjimo, kur buvo
atliekamos mirties bausmės, atitiko to meto saugumo reikalavimus.
Netoli, gatve aukštyn, Šiaurės
miestelis, karinis uždaras miestelis, kur buvo dislokuota tankų bazė,
kareivinės. Taigi kariškių buvimas

Koplyčios viduryje stovi menininkės Inos Kozlevos instaliacija
„Karo nuotaka – našlė“, skirta pagerbti žuvusiems karų metu.
Tuskulėnuose žmonėms nekėlė didelio įtarimo. Kiek yra tekę girdėti
iš vyresnių žmonių, kurie atsimena
šią vietą, daugeliui atrodė, kad čia
bendras kompleksas, priklausantis
Šiaurės miesteliui.“ – pasakojo A.
Šniaukštaitė – Beinorienė.
Parkas atgavus
Nepriklausomybę
„Tyrimai prasidėjo 1994 m. ir
truko iki 1996 m. Parke rastos 45
duobės ir 724 žmonių palaikai.
Palaidojimai dažniausiai rasti masiniai, duobės – masinio naudojimo. Sumetus vienos egzekucijos
aukas, ant viršaus buvo užpilama
kalkėmis, kurios skatina palaikų
irimą ir neleidžia plisti infekcijoms. Ant viršaus uždengdavo
toliaus sluoksnį ir atvira duobė
taip likdavo iki kitos egzekucijos. Didžiausioje duobėje rasti
154 žmonių palaikai, o griaučių
sluoksnis siekė beveik 3 metrus.
Tokios duobės buvo naudojamos
daugiausiai žiemos laikotarpiu,

kai žemė kieta ir įšalusi. Laidojimo vietos buvo dvi – ten, kur šiuo
metu stovi kolumbariumas (ten tuo
metu stovėjo garažas, kuris sovietams suteikė dar didesnę apsaugą
nuo žmonių akių) ir arčiau Žirmūnų gatvės, kur dabar stovi medinis
kryžius.“ – sakė gidė, - „Žinoma,
kad tuo metu mirties bausmė buvo
skirta 774 žmonėms, tiesa ne visi
buvo nužudyti, septyni numirė kalėjime laukdami mirties bausmės.
Trūksta iki 50 palaikų, ir neaišku,
kur jie gali būti, galbūt po parko
medžiais. Yra ir kitas dokumentas, 1952 m., kai jau buvo praėję 5
metai po paskutinio palaidojimo,
kuriame rašoma, jog šioje vietoje
yra palaidota nemažiau kaip 1000
žmonių. Neaišku, ar šis skaičius
suapvalintas, ar turime ne visus
dokumentus iš kalėjimo, o galbūt
čia atvežti partizanai.“ – skaičius, keliančius šiurpą, vardino A.
Šniaukštaitė – Beinorienė.
(Nukelta į 13 psl.)

Auka ir budelis salėse pastatyti vienas prieš kitą. Vyskupą Vincentą Borisevičių (kairėje) sovietai suėmė, kankino, galiausiai sušaudė ir užkasė Tuskulėnuose.
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Ligoninei – ikiteisminis tyrimas
ir patikrinimas
vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio objektas
- Anykščių rajono ligoninė. Tyrimas pradėtas gavus Anykščių rajono savivaldybės administracijos
skundą.
O Anykščių rajono taryba ketvirtadienį, spalio 25 dieną, savo ruožtu nusprendė į Anykščių ligoninę, atlikti plane nenumatyto audito, siųsti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius.

Buvęs Anykščių ligoninės direktorius, būsimas „valstiečių“ kandidatas į merus Dalis Vaiginas tapo žvaigžde.
Kliūčių dalyvauti rinkimuose
nebus
Į Utenos apskrities vyriausiąjį
policijos komisariatą apklausai jau
iškviestas buvęs Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas
mano, kad policijos tyrimo esmė jo paties asmeniniai darbo tabeliai
ir žiniaraščiai, kuriuose yra neatitikimų. Buvęs ligoninės vadovas
neneigia, jog darbo grafikuose yra
darbo laiko „persidengimų“ - kai
D.Vaiginas tuo pat metu dirbo ir
ligoninės direktoriumi, ir gydytoju traumatologu. Pasak D.Vaigino,
šiuos dokumentus tvirtino pats
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, todėl neatitikimus jis galėjo
pastebėti ir anksčiau.
Kuo kaltinamas ir apskritai ar
kažkuo kaltinamas D.Vaiginas pareigūnai neatskleidžia. Utenos

Anykščių rajono tarybos nariai „valstiečiai“ Raimondas Balsys
ir Nijolė Barkauskienė, Tarybos posėdyje protestuodami dėl dar
vieno Anykščių ligoninės patikrinimo, prieš balsavimą išėjo iš
posėdžių salės.
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato atstovai „Anykštai“
teigė, jog tam, kad nepakenktų tyrimui, apskritai, nesakys, ar ikiteisminis tyrimas pradėtas, ir pasiūlė
skambinti Panevėžio apygardos
2-ojo baudžiamojo persekiojimo
skyriaus vyriausiajam prokurorui
Juliui Gelumbauskui.
Prokuroras „Anykštai“ sakė,
kad Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo
ikiteisminį tyrimą dėl Anykščių
ligoninės „pagal gautą informaciją“, o tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūra. Tačiau,
prokuroras J.Gelumbauskas nedetalizavo nei kas tiriama, nei kokie
galimi tyrimo tempai.
Buvęs Anykščių rajono ligoninės direktorius D.Vaiginas - būsimas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas į Anykščių

rajono merus. Jo įsitikinimu, rajono savivaldybės administracijos
skundas policijai - politinės kovos
įrankis.
Nei Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, nei rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka apie skundo policijai esmę ir juolab apie ikiteisminį
tyrimą informacijos „Anykštai“
neteikia.
Visgi pradėtas teisinis procesas
D.Vaiginui nekels jokių kliūčių dalyvauti tiesioginiuose Anykščių rajono mero rinkimuose. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
pavaduotoja Svetlana Misevičienė
„Anykštai“ sakė, kad nėra reglamentuota, jog asmuo, prieš kurį
pradėtas ikiteisminis tyrimas, gali
turėti kažkokių papildomų kliūčių
dalyvauti rinkimuose. Atvirkščiai jei asmuo užsiregistruoja kaip poli-

tinės kampanijos dalyvis, jis įgyja
teisinę neliečiamybę.
Savivaldos rinkimų politinė
kampanija prasideda lapkričio
7-ąją.
„Valstiečiai“ protestuodami
išėjo iš salės
Ketvirtadienį prieš Anykščių
rajono Tarybai priimant sprendimą dėl veiklos plane nenumatyto
Anykščių ligoninės veiklos audito
už 2017 metus ir 2018 metų sausio–rugsėjo mėnesius, jam priešintis bandė Tarybos nariai „valstiečiai“.
Šios partijos narys Raimondas
Balsys pareiškė, kad atlikti auditą prasmės nėra, nes šiaip ar taip
jau vyksta ikiteisminis tyrimas,
o planinis ligoninės auditas numatytas 2019 metais. „Čia vyksta
politikavimas, todėl mes nepritariame. „Valstiečiai“ balsavime
nedalyvaus.“ - pareiškė R.Balsys.
Jis ir partijos kolegė Nijolė Barkauskienė prieš balsavimą protestuodami paliko posėdžių salę,
taip pademonstruodami paramą
savo partijos būsimam kandidatui į
Anykščių rajono merus, buvusiam
ligoninės direktoriui D.Vaiginui.
Trečiasis Taryboje dirbantis „valstietis“ Algirdas Ananka nemalonios priešpriešos su mero komanda
išvengė - jis posėdyje apskritai nedalyvavo.
Socialdemokratas, Etikos komisijos pirmininkas Donatas Krikštaponis klausė, ar nereikėtų nuo
balsavimo nusišalinti ir Anykščių
PSPC dirbančiai gydytojai, rajono
Tarybos narei, konservatorei Daliai
Kazlauskienei, kuri yra ir Anykščių
ligoninės stebėtojų tarybos narė.
Meras K.Tubis tikino, kad
D.Kazlauskienei nusišalinti nereikia.
Apie tai, jog ligoninėje auditas
reikalingas buvo pakviesta pakalbėti savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė. Pasak jos, naujam
ligoninės vadovui bus įdomu žinoti, kokia situacija ligoninėje.
Anykščių PSPC direktorė Sonata Steniulienė taip pat buvo paprašyta pasisakyti audito klausimais.
Naujoji PSPC direktorė teigė, kad
ir ji pageidautų audito savoje įstai-

goje. Kitaip tariant, lyg ir bandyta formuoti poziciją, kad auditas
tikrai tikrai nėra bandymas mušti
jau ligoninei nebevadovaujantį
D.Vaiginą.
Balsuojant dėl audito Anykščių
ligoninėje reikalingumo, meras
K.Tubis turėjo progą pasitikrinti, ar tebeturi Taryboje daugumą.
Paaiškėjo - turi. Posėdyje nedalyvavo minėtas A.Ananka, liberalas
Lukas Pakeltis bei konservatorius
Giedrutis Klimkevičius. Ligoninėje
dirbantis gydytojas Vilius Januška
balsavime nedalyvavo dėl galimo
interesų konflikto. Iš salės išėjo ir
abu „valstiečiai“. Tad balsuoti liko
19 Tarybos narių - 6 susilaikė, 13 pritarė ligoninės auditui. Balsuojant
susilaikė liberalai Mindaugas Sargūnas ir Saulius Rasalas bei visi keturi
socialdemokratai: D.Krikštaponis,
Vilius Juodelis, Egidijus Šilaika ir
Dainius Žiogelis.
Iš viso Anykščių rajono Taryboje yra 25 nariai.
Visiems socdemams ir liberalams nusprendus prisijungti prie
„valstiečių“ protesto ir palikus posėdžių salę, galėjo būti sugriautas
Tarybos kvorumas - salėje būtų
likę tik 12 deputatų, t.y. mažiau
nei pusė. Greičiausiai drastiško
protesto nesiimta, nes opozicija paskaičiavo, kad merui užteks
balsų - balsuojant dėl neeilinio ligoninės audito rajono valdančiąją
daugumą nusprendė palaikyti liberalė, A.Vienuolio progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja Danutė
Mažvylienė. Pedagogės pozicija
ligoninės audito klausimu partiečiams bei socialdemokratams
greičiausiai buvo žinoma jau prieš
posėdį.
Liberalė D.Mažvylienė, beje,
ir kitu klausimu ypač aistringai
demonstravo merui K.Tubiui palankią poziciją. Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės patarėjas Marius Ablačinskas
Anykščių rajono tarybos nariams
pristatė profesinio ugdymo pertvarkos koncepciją ir už tai gavo
pylos ir nuo D.Mažvylienės, ir nuo
A.Baranausko pagrindinės mokyklos kolektyvo atstovių.
Bet apie tai - kitame „Anykštos“
numeryje.

„Anykšta“ - strateginis Anykščių savivaldybės... priešas
(Atkelta iš 1 psl.)
Administracijos
direktorius
A.Gališanka vardino ir kitas sutartis su kitomis bendrovėmis, tačiau joks savivaldybės partneris
nesulaukė tiek dėmesio, kiek UAB
„Anykštos redakcija“.
Skaitydamas ataskaitą, administracijos direktorius kažkodėl blaškėsi nuo rajono ūkio reikalų iki
žurnalistų veiklos įvertinimų.
Direktorius pranešė, kad savivaldybės administracija dėl laikraščio „Anykšta“ ir naujienų portalo
anyksta.lt publikacijų parašė tris
skundus Visuomenės informavimo etikos komisijai bei apskundė
redakciją vienam fondui, kurio pavadinimo neįvardino. „Nei aš, nei
administracija nesame nusistatę
prieš laisvą žodį, bet vadovaujamės teisės aktais“ - prieš pradėdamas vardinti skundus, tikino
A.Gališanka.
Į Visuomenės informavimo etikos komisiją savivaldybės administracija kreipėsi dėl žurnalisto
Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Anykščių pirminės sveikatos

priežiūros centrui vadovaus ne
gydytoja“, Roberto Aleksiejūno
publikacijos „Atsisakė 2 milijonų
paramos vaikų lopšeliui - darželiui
sutvarkyti“ bei Daivos Goštautaitės „Rievių“, taigi – dėl žurnalistės
nuomonės pareiškimo. Beje, dėl
„Rievių“ skundas parašytas praėjus trims mėnesiams po jų publikavimo. Matyt, „Rievės“ buvo tikrai
geros, ilgai skaitė, gerai įsiminė.
Kalbėdamas apie straipsnį „Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų
lopšeliui - darželiui sutvarkyti“,
A.Gališanka sakė: „Redakcija atsiprašė tiek interneto svetainėje, tiek
publikacijose, kad tai buvo techninė klaida, korekcijos klaida. Bet
turėjo būti paneigimas, to redakcija nepadarė“.
Priminsime, jog savivaldybės
paruoštą paneigimą, kuris savo
esme buvo klaidos taisymas (savivaldybė atsisakė ne 2 mln. o, 0,2
mln. eurų - red.past.), „Anykštos“
laikraštis išspausdino nemokamai,
kai tuo tarpu savivaldybės administracija, kažkodėl netaupydama
mokesčių mokėtojų pinigų, kelis
kartus primygtinai pageidavo už

tai sumokėti. Beje, šias klaidas
redakcija ištaisė gerokai anksčiau,
nei į jas sureagavo savivaldybės
administracija.
Šiame posėdyje Anykščių rajono
taryba priėmė sprendimą Anykščių
pirminės priežiūros centre (PSPC)
steigti direktorės pavaduotojo etatą, tačiau įžvalgos V.Šmigelsko
publikacijoje „Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“, išspausdintos
dar liepos mėnesį apie tokį galimą
veiksmą, rajono valdžiai pasirodė
esančios neetiškos. Nors žurnalistas tada rašė, jog tikėtina, kad
PSPC bus įsteigtas direktoriaus
pavaduotojo etatas, nes įstaigos direktoriaus konkursą laimėjo ne gydytoja. „Redakcijos duomenimis,
yra svarstomas variantas PSPC
įsteigti direktoriaus pavaduotojo etatą ir į šias pareigas paskirti
Z.Neniškienę“. - liepos mėnesį rašė
„Anykšta“. Taigi, viena apskųstos
prognozės dalis jau išsipildė...
A.Gališanka rajono Tarybos nariams vardino ir kitas „Anykštos“
laikraštyje ir portale anyksta.lt
administracijos darbuotojų aptik-

tas klaidas, dėl kurių administracija kilniai nesikreipė į Visuomenės
informavimo etikos komisiją. O
galėjo... Įspūdingiausia (redakcijos
nuomonė - red.past.) „Anykštos“
žurnalistų padaryta ir valdininkų
pastebėta klaida – administracijos
darbuotojų, darbo metu, spalio 12
dieną, išvykusių švęsti į Zarasų rajoną, Vasaknų dvarą, skaičiaus pateikimas. „Nurodėme, kad išvyko
83 darbuotojai. Žurnalisto publikacijose skaičius mažėja - buvo 75,
paskui pasidarė apie 70“ - rajono
Tarybai aiškino A.Gališanka. Kodėl dėl šių skaičių administracija
neparašė skundo bent jau prokuratūrai – keista. Vienas dalykas,
kai už 3 tūkst. 650 eurų valdiškų
ir asmeninių lėšų „baliavoja“ 83,
visai kas kita, kai vos „apie 70“
valdininkų.
Iš A.Gališankos pateiktos informacijos - savivaldybės administracijoje turėtų dirbti bent 86
darbuotojai. Nes, kai 83 valdininkai darbo metu išvyksta švęsti,
kiekviename iš trijų savivaldybės
pastato aukštų turi juk likti bent po
vieną už tą aukštą atsakingą asme-

nį. 83+3=86.
A.Gališanka savo pranešime
„Anykštai“ skyrė apie 40 proc.
administracijos veiklos ataskaitos
laiko. Išeitų, kad pagal proporciją
bent kokių 30 valdininkų yra paskirti klaidų „Anykštoje“ paieškoms. Paaiškinimas A.Gališankai
- šios pastraipos nederėtų suprasti
pažodžiui ir dėl jos kreiptis į Visuomenės informavimo etikos komisiją. Mat egzistuoja tokios kalbos formos kaip ironija, hiperbolė
ir pan.
Ir dar... Visuomenės informavimo etikos komisija yra užversta
skundais – paaiškinimą dėl pirmojo Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundo
komisijai išsiuntėme rugpjūčio
14-ąją - jo nagrinėjimui eilė dar
neatėjo. Visuomenės informavimo
etikos komisijoje susidarė skundų
„kamštis“. Matyt, ne tik Anykščių
valdžia prieš savivaldos rinkimus
ieško įrankių, kaip save išsibalinti
(nuo žodžio „baltas“, o ne nuo žodžio „balius“ - red.past.).

-ANYKŠTA
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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
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Laukiniai Vakarai. Aukštumų
kraštas
12:55 Gamtos genijai. Ginklavimosi
varžybos
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 Nenugalimas.
22:00 Pasivaikščiojimai su šunimis
N-7
23:30 Imbierinis žmogeliukas N-14
01:25 Pasaulio dokumentika.
Laukiniai Vakarai Aukštumų kraštas
(kart.)
06:00 Dienos programa.
06:05 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:30 “Įspūdingasis Žmogus-voras”
06:55 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:25 “Sveiki atvykę į “Veiną””

07:55 “Riterių princesė Nela”
08:25 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
08:55 “Ogis ir tarakonai”
09:20 Bitės filmas
11:05 Kapitonas Kardadantis N-7.
13:00 Žiedų valdovas. Žiedo brolija
N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. Nokautai.
22:05 Leidimas žudyti N14
00:00 Kaulinis tomahaukas N14
05:05 “Naujokė” N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai” N-7
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 “Aplink Lietuvą. Miestai”.
12:30 “Namai” N-7
14:15 “Raganaitės 2” N-7
16:00 “Sniego drakonas” 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 “Džo Breivenas” N-14
23:55 “Mančesteris prie jūros” N-14
(kart.)
02:30 “Pagrobti vaikai” N-14 (kart.)
06:20 Lietuvos galiūnų čempionato

finalas (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
13:35 “Ekstrasensų mūšis”
16:00 “Nusikaltimų miestas” N-7
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris Lietkabelis.
19:30 “Dviese stotyje” N-7
22:30 “Gyvi numirėliai” N14.
23:30 Ugnies siena (k) N-7.
01:40 Mirtinas žaibas (k) 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
10:30 “Būrėja” (k)
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:10 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai. Pramoginis
sveikinimų koncertas.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “ Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Sicilijos mafija” N14.
22:50 Seni bambekliai N-7
00:55 “Begėdis” (k) S
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Neda. (Ne)viena diena rojuj.

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 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 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”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 penktadienis (k).
11:15 “Meilės sparnai”
13:20 “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 Dydžio (r)evoliucija. N-7.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Išvadavimas N14
00:45 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Inoekspertai”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “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 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 Atpildas N14
23:15 “Dviese stotyje” (k) N-7
02:05 “Gyvi numirėliai” (k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
08:00 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
10:20 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “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 “Aukštakulnių kerštas”
23:00 “Mano lemties diena”
N-7
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(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. (kart.).
09:00 Neribotos žmogaus galimybės
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
15:50 Šventadienio mintys. (kart.).
16:20 Europos vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
– Portugalija.
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Istorijos perimetrai. 2 d.
Knygos kelias.
19:45 Popiežius. Galingiausias visų
laikų žmogus. Revoliucija: padalyta
Bažnyčia
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:55 Koncertuoja Justina Gringytė
(mecosopranas) ir Petras Geniušas
(fortepijonas).
22:55 Anapus čia ir dabar. (kart.).
23:40 Paukščiai N-14 (kart.).
01:35 Slapta dosjė. Apie pulkininką J.
Konovalecą. (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 “Mano draugas Martynas”.
(kart.)
11:15 “Šelmiai” (kart.)
11:25 “Beždžionė iš Sarugasimo
salos” (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”
13:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą”
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
14:30 “Priešaušrio Lietuva”. N-7
15:00 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio supermaistas”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Pypkė ir lokys”
20:15 “Vienas, du - kartu!”
20:25 “Puodelis košės”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Moliūgų ūkis” N-7
22:50 “Sendaikčių išpardavimų
paslaptis. Visa, kas žiba” N-14
(kart.)
00:40 “Šokiai!” (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Pieva” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Planetos talentai”
11:00 “Topmodeliai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma misija”

13:00 “Didysis Igvasu krioklys”
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
17:30 “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 “Sučiupus nužudyti” N-14
(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 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“
N-7.
11.10 Ekovizija.
11.20 4 kampai.
11.50 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
14.00 „Ant bangos“ 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 „Vėjas į veidą“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Vėjas į veidą“ 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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01:00 Nusikaltimo vieta Kelnas. Fredis šoka N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė
„Kiti Kambariai“. (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. Revoliucija:
padalyta Bažnyčia (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:05 ARTi.
19:20 Iš arti
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Povandeninis laivas N-7
00:50 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Pypkė ir lokys” (kart.)
06:45 “Vienas, du - kartu!”
(kart.)
06:55 “Puodelis košės” (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.)
10:00 “Jaunieji gydytojai”
(kart.) N-7
11:05 “Moliūgų ūkis” N-7
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 “Trejetas iš Rūgpienių
kaimo”
20:25 “Žiogas ir skruzdė”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilės magija” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “6 kadrai” (kart.) N-7
06:55 “Iš peties” (kart.) N-7
07:55 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:55 “Autopilotas”. (kart.)
09:25 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:25 “Simpsonai” N-7
11:20 “Kobra 11” (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 “Loftas” N-14
23:00 “Veidrodžiai 2” S
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Legenda apie pilotą“
N-7
16.00 Reporteris.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.50 Orai.
18.55 „Konsultantas“ N-7
20.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas. Meksikos GP
apžvalga.
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 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė 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.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 (k). N-7.
10:10 Nuo... Iki... (k).

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
2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 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”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 (k). N-7.
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Dydžio (r)evoliucija (k). N-7.

10:45 Dydžio (r)evoliucija (k). N-7.
11:15 “Meilės sparnai”
13:20 “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 Dydžio (r)evoliucija. N-7.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Juodosios mišios N14
01:00 “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 “Dingti per 60 sekundžių”
N-7

11:15 “Meilės sparnai”
13:20 “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 Dydžio (r)evoliucija. N-7.
21:00 “Rimti reikalai” N-7.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Nakties šešėliai N14
00:50 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Tavo supergalia”. (kart.)
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 “Auklė nakčiai” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Auklė nakčiai”
N-14
23:45 “P2”. N-14
01:40 “Nusikalstami protai. Kitapus

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 Pragaro pasiuntinys N14
22:55 Atpildas (k) N14
01:05 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
08:00 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
10:20 “Būrėja” (k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “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

trečiadienis

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 “Ugnikalnis” N-7
00:55 Pragaro pasiuntinys (k) N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
08:00 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem” N-7
10:20 “Būrėja”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “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
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Džentlis. Sudie, Čaina N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Komisaras Falkas.
Specialiųjų tyrimų būrys N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017“. (kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai
1(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. Schwarzeneggeris
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Katakombų sutartis.
Slaptasis Vatikano II susirinkimo
testamentas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Komisarė Lanc N-14
22:30 Istorijos detektyvai.
23:15 Daiktų istorijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
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21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Šiaurietiškas soulas N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Komisaras Falkas. Ginklo
broliai N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Šv. Jurgio meno sezonas
2018. Kompozitorės Zitos Bružaitės
rekolekcija „Fides Nostra“. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
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. 2 d.
Knygos kelias. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:25 Katakombų sutartis. Slaptasis
Vatikano II susirinkimo testamentas
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:10 Giminės po 20 metų.
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Strasbūro
„SIG“.
20:55 FIBA Čempionų lyga.
Bambergo „Brose Baskets“ –
Panevėžio „Lietkabelis“.
23:00 Taksiukas N-14.
00:25 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Trejetas iš Rūgpienių
kaimo” (kart.)
06:55 “Žiogas ir skruzdė” (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
11:05 “Meilės magija” 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 “Atostogos Rūgpienių
kaime”
20:25 “Gyveno kartą šuo”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Moliūgų pyrago karai” 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 “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

06:30 “Atostogos Rūgpienių
kaime” (kart.)
06:55 “Gyveno kartą šuo” (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
11:05 “Moliūgų pyrago karai” 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 “Zuikis žvairys ir šaltinėlis”
20:15 “Kelio pasaka”.
20:25 “Gaidys ir bajoras”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Spalio bučinys” 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

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 “Pasiutę šunys” N-14
22:55 “Rezidentas” N-14
23:55 “Pėdsakai” N-7
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
07.00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 Adomo obuolys. N-7
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Sugrįžimas“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ 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.
18.50 Orai.
18.55 „Konsultantas“ 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.

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 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Baro “Mornar” Vilniaus “Rytas”.
22:00 “Atstumtasis” N-14
23:55 “Rezidentas” N-14
00:55 “Pėdsakai” N-7
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas. N-7
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
09.00 „Patriotai“. N-7
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Sugrįžimas“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ 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 „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Konsultantas“ 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
00.00 „Gluchariovas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 11 01
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Nykštukas Nosis
08:30 Auklė Makfi ir didysis
sprogimas
10:20 Stasio Povilaičio jubiliejinis koncertas „50 metų
scenoje“.
12:10 Niekas nenorėjo mirti.
N-7
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Audrys.
15:00 Visų Šventųjų diena.
Šv. mišių tiesioginė transliacija iš Antakalnio kapinių.
16:00 Šventadienio mintys.
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 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100
metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Jurgio Matulaičio
konsekracijos ir skyrimo
Vilniaus vyskupu šimtmečiui.
21:30 Gražiausios poetų
dainos.
23:10 Adelainos amžius N-7
01:00 LRT radijo žinios.
06:30 Dienos programa.
06:35 “Madagaskaro pingvinai” (k)
07:05 “Madagaskaro pingvinai”
07:25 Skūbis Dū. Cirko palapinė
09:05 Didysis skrydis

10:55 Monstrų viešbutis
12:45 Monstrų namai
14:30 Neįtikėtinos Lemoni
Sniketo istorijos N-7
16:40 Kelionė į Žemės centrą
N-7
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Šiurpuliukai N-7
21:40 San Andreas N-7
23:55 Septynios velniškai
ilgos dienos N14
02:00 Nakties šešėliai (k)
N14
06:15 “Naujokė” N-7
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
07:30 “Gyvenimo knyga” N-7
09:15 “Šuo, kuris išgelbėjo
Heloviną” N-7
11:05 “Mažasis vampyras”
N-7
12:45 “Monstrų šeimynėlė”
N-7
14:35 “Edvardas
Žirkliarankis” N-7
16:45 “Simpsonų filmas” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Panelės Peregrinės
ypatingų vaikų namai” N-7
22:00 “Prezidento medžioklė”
N-14
23:50 “Apsukrios kambarinės” N-14
00:40 “Melas ir paslaptys”
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
17:55 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
18:55 Dangus tikrai yra N-7
21:00 Adamsų šeimynėlė N-7
23:05 Baubas N14
00:45 “Ugnikalnis” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
08:00 “Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem” N-7
10:20 “Būrėja”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “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 šiaurėje
N14
22:55 “Mano lemties diena”
N-7
00:50 Komisaras Falkas.

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 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas.
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis. Laivų mūšis N-14
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:30 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 (k). N-7.

10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Dydžio (r)evoliucija (k).
N-7.
11:15 “Meilės sparnai”
13:20 “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 Kaukazo belaisvė, arba
nauji Šuriko nuotykiai N-7
22:45 Ledo kariai N14
00:40 Laukinės aistros N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 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 “Princesė ir varlius” N-7
21:20 “Geležinis žmogus 2” N-7
23:55 “Pavojingas susitarimas”
N-14
01:35 “Auklė nakčiai” N-14
(kart.)
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 “Reali mistika” N-7
13:50 “Žiniuonis” N-7
14:50 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Kobra 11” N-7
18:00 NKL čempionatas.
Palangos Kuršiai - Gargždų SC.
20:00 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Kerštas N14
23:15 Adamsų šeimynėlė (k)
N-7
01:10 Baubas (k) N14.
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:45 “Svajonių princas”
10:00 “Būrėja”
10:35 “Akloji”
11:35 “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. Kol mirtis mus iškirs N-7
23:05 Žmogžudystė N14.
01:00 Komisaras Falkas. Leo
Gauto byla N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos

Valstybinė užduotis N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Lietuvos kapinės.
08:10 Džeronimas
08:35 Auklė Mun. (kart.).
08:45 Riteris Rūdžius (kart.).
09:00 Kaunas Talent In memoriam
11:00 Į sveikatą! (kart.).
11:30 Kaip atsiranda daiktai
12 (kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 „Lietuvos kolumbai“.
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:20 Alė Rūta. Ilgesys.
15:15 Kaip atsiranda daiktai
12
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Vėlinės.
16:45 Mylėti ir atleisti.
17:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
17:45 Jausmai. Drama.
19:10 Ludwig van Beethoven.
„Missa solemnis“.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Audrys.
22:00 Marius. Vaidybinis
filmas (kart.).
23:10 Anapus čia ir dabar.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Zuikis žvairys ir šaltinėlis” (kart.)

06:45 “Kelio pasaka”. (kart.)
06:55 “Gaidys ir bajoras”.
(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 “Gardu Gardu”. (kart.)
N-7
10:00 “Jaunieji gydytojai”
(kart.) N-7
11:05 “Spalio bučinys” N-7
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”
(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 “Uodegos”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Įsimintina vasara” N-7
23:05 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:05 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” (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 “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 “Knygų vagilė” N-7
23:10 “Rezidentas” N-14
00:10 “Pėdsakai” N-7
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Kaimo akademija.
07.35 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.05 „Ant bangos“. N-7
09.05 „24 valandos Žemėje“
N-7
11.24 . „Ginkluota meilė“
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 „Konsultantas“ 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 „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7
00.00 „Gluchariovas“ N-7
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himnas.
06:05 Kaunas Talent In memoriam. (kart.).
07:05 Už kadro. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Istorijos detektyvai.
(kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
13:55 Jausmai. (kart.).
15:20 Kaip atsiranda daiktai
15:40 Auklė Mun
15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Detektyvė Miretė
16:20 Aviukas Šonas 5
16:30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19:20 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis. Nuostabi Kano ir
Hasegavos mokyklų slankiųjų
pertvarų tapyba
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Tegyvuoja Italija N-14
23:20 Martynas Kuliavas ir
draugai. Netikėti prisilietimai.
00:25 DW naujienos rusų
kalba.
06:00 “Televitrina”.

06:15 “Ką pasakė Kakė
Makė?”. (kart.)
06:30 “Uodegos” (kart.)
06:45 “Reksas”. (kart.)
07:00 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:15 “Maištingas angelas”.
(kart.) N-7
08:15 “Mažoji nuotaka” (kart.)
N-7
09:20 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
09:50 “Jaunieji gydytojai”.
(kart.) N-7
10:50 “Įsimintina vasara” N-7
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis” (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 “Auksinė antilopė”
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Noras gyventi” N-7
23:15 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:15 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.)
N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI Majamis” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:00 “Simpsonai” (kart.) 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 “Gyvenimas susimetus”
N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Madrido
“Real”.
00:00 “Loftas” N-14
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai. N-7
07.50 Nuoga tiesa. N-7
09.20 Čempionai.
09.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
11.25 „Žolė po sniegu“
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.50 Orai.
18.55 „Konsultantas“ 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“. 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 Vendi (Wendy).
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 Tamsioji augalų pusė.
Žudikai ir luošintojai
12:55 Laukinės gamtos sekliai.
Sumanumas
13:50 Džesika Flečer 5 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Mėnesiena ir Valentinas
N-14
00:55 Laivų mūšis N-14 (kart.).
06:15 Dienos programa.
06:20 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:45 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:10 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:35 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:05 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”

09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Nebijok pažinti.
10:00 Tomas ir Džeris. Greiti ir
plaukuoti
11:30 Troškimų akmuo
13:15 Ponas auklė
15:00 Gyvenimo užrašai N-7
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Naujokas N-7
23:45 Kelyje po Europą S.
01:35 Kaukazo belaisvė, arba
nauji Šuriko nuotykiai (k) N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai.
Maskuotės meistrai” N-7
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 “Kelionių panorama”.
12:30 “Renovacijos nauda”.
13:00 “Kitame kūne” N-7
14:50 “Lizės Magvair filmas” 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 “Seni vilkai” N-7
21:15 “Kirtis dešine” N-14
23:50 “Siuntėjas” N-14
01:35 “Prezidento medžioklė”
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N-14 (kart.)

01:05 Žmogžudystė (k) N14

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”
(k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 Pašvaistė. Liepsnojanti
padangė
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. Rytas Neptūnas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Vienuolis nusileidžia nuo
kalno N14
00:25 Nėra kur slėptis N14

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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.
11:55 Gintaras Sodeika. Opera
„Post Futurum“.
13:40 Valstybinio pučiamųjų
instrumentų orkestro „Trimitas“
jubiliejinis 60-mečio koncertas.
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. Jonas Vailokaitis.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Marni N-14
23:05 Ludwig van Beethoven.
„Missa solemnis“. (kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.

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”
12:05 “Klasikiniai kepiniai. 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 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Modus” N14.
23:00 Griausmingieji Čarlio
angelai N-7

PLIUS

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” 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 “Auksinė antilopė” (kart.)
11:40 “Reksas”. (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”
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 “Mauglis”
20:25 “Linkėjimai beždžionėlei”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Sendaikčių išpardavimo
paslaptis. Mirties kambarys”
N-14
22:50 “Noras gyventi” N-7 (kart.)
01:10 “Šokiai!” (kart.)
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:25 “Didysis Igvasu krioklys”
(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 “Žydrosios planetos stebuklai”

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
01:05 “Knygų vagilė” N-7 (kart.)

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
15.20 TV parduotuvė.
15.50 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.
Užmušti blogį“ N-7
01.15 „Moterų daktaras“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis „Greitis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į mūsų laikraščio dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių
parduotuvėje arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas
iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vaistinės
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Rugsėjo 29 dieną „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Kadagys“ teisingas
atsakymas – KONKURENTAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 63 skaitytojai.
Tai anykštėnai A.Vildžiūnas, D.Šlamienė, B.Kundrotas, A.Šulnienė, B.Augulienė,
Z.Vanagienė, M.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, R.Budrienė,
R.Venclovienė, V.Bieliūnienė, J.Mieželienė, A.Patumsis, D.Patumsienė,
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, O.Arienė, V.Stasiūnienė, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė,
R.Kavoliūnienė, E.Tamulėnienė, D.Varnienė, I.Janienė, A.Kavolienė, V.Kazlovienė,
A.Skirmantienė, A.Skaržauskienė ir V.Žemaitienė; B.Gudonienė, V.Mogylienė,
E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; E.Kiškienė, V.Strazdienė,
D.Sudeikienė ir R.Puolis iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir G.Radzevičienė
iš Šovenių; V.Milaševičienė iš Raguvėlės, J.Aukštakojienė iš Ukmergės,
B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Lisauskienė iš
Mickūnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, M.Risakovienė iš Debeikių, S.Želnienė iš
Maželių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Juknonienė iš Rubikių, B.Aukštakalnienė
iš Kurklių, R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, D.Rušienė ir L.Ruša
iš Vilniaus, K.Rimkuvienė iš Antupių, I.Guobienė iš Svėdasų, O.Petronienė iš
Smėlynės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, R.Vaiginytė iš Aknystų, R.Šiaučiūnienė
iš Mitašiūnų ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kadagys“ prizas - I. Judickienės vaistinės
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks S.ŽIBUTIENEI iš
Šovenių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2018 lapkričio 30 d.)

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

spektras
Atstumas. Valdantieji persigalvojo ir žada nebereikalauti, kad statant
atliekų deginimo jėgaines, būtų išlaikytas 20 kilometrų atstumas nuo
gyvenviečių. Kaip BNS pranešė
Aplinkos apsaugos komiteto vadovas „valstietis“ Kęstutis Mažeika, jau
yra parengtos naujos Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, jos Seime
bus įregistruotos kitą savaitę. „Tas
20 kilometrų išnyks. Išimsime juos.
Bus siūloma atsižvelgti į visuomenės
sveikatos ir aplinkosauginius reikalavimus, kaip ir siūlė prezidentė“, –
sakė komiteto vadovas.
Registravosi. Kiek daugiau nei 19
tūkst. nepartinių žmonių registravosi
dalyvauti konservatorių kandidato į
prezidentus rinkimuose, juose varžosi
buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir buvęs diplomatas Vygaudas
Ušackas. „Užsiregistravo 19 tūkst.
90 žmonių. Vien vakar gavome 4115
naujų registracijų“, – sakė Tėvynės
sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų vykdomoji sekretorė Aistė
Gedvilienė. Ketvirtadienis buvo paskutinė diena norintiesiems registruotis dalyvauti pirminiuose rinkimuose.
Partija tikrina kiekvieną užsiregistravusį žmogų prieš patvirtindama jo galimybes dalyvauti lapkričio pradžioje
vyksiančiame balsavime. Pasak A.
Gedvilienės, šiuo metu patvirtinimo
laukia apie 5 tūkst. žmonių. Jos teigimu, daugiausiai užsiregistravusiųjų
yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Seka. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atskleidė, kaip dorojasi su
nuožmiausiais mokesčių slėpėjais: jei
tikslių pajamų nustatyti neįmanoma
įprastais būdais, VMI jas įvertina pati,
rašo 15min.lt. Pasak portalo, kasmet
suskaičiuojama per šimtą tokių asmenų, kuriems tenka išskirtinis dėmesys, tačiau nauda skaičiuojama milijonais eurų. Vien šiemet jau atlikta
112 tokių patikrinimų ir priskaičiuota
mokesčių suma – 5,1 mln. eurų, t.y.,
po 45,5 tūkst. eurų kiekvienu atveju.
Pernai patikrintas 171 asmuo, kurių
nesumokėti mokesčiai sudarė 7 mln.
eurų.
Vagis. Didžiosios Britanijos policija penktadienį pranešė suėmusi vyrą,
kaip įtariama, mėginusį pavogti Didžiosios chartijos (Magna Carta) rankraštį iš vitrinos Solsberio katedroje,
kur šis neįkainojamas dokumentas
yra eksponuojamas. Anglijos pietinės
Viltšyro grafystės policija informavo,
kad ketvirtadienio popietę vienas asmuo mėgino sudaužyti stiklinę vitriną, kurioje laikomas istorinis XIII a.
dokumentas. Tuo metu įsijungė katedros signalizacija.

Parengta pagal BNS.
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„Gultis po tanku“ dėl kertamų
miškų nereikia
(Atkelta iš 1 psl.)
- Į įmonę atėjote pučiant permainų vėjams. Šiais metais prasidėjusi urėdijų reforma, kada
Lietuvoje buvusios 42 miškų
urėdijos pertvarkytos į 26 Valstybinės miškų urėdijos regioninius
padalinius, tęsis ir kitais metais
– Anykščių padalinys bus sujungtas su Utenos padaliniu. Ar negąsdina nauji iššūkiai?
- Tikrai nebijau. Nuo Naujųjų
metų, kada bus sujungti Anykščių
ir Utenos padaliniai, juose dirbs 60
specialistų. Iš esmės keičiasi administracinė struktūra ir darbo organizavimo metodai. O pagrindinė
mūsų funkcija nesikeičia – mes ir
toliau liksim atsakingi už valstybinės reikšmės miškus.
Aišku, tų iššūkių tikrai bus. Vien
jau naujus miškus pažinti reikės
laiko – mūsų padalinio miškai tęsis nuo Mikierių iki Dubingių girininkijos. Tai labai didelė teritorija.
Utenos padalinio išskirtinumas tas,
kad ten tik 20 proc. visų miškų yra
valstybiniai, kita dalis – privatūs.
Naujovė, kuri laukia nuo naujų
metų – bus atskirtos miškininkystės ir medienos ruošos funkcijos.
Anykščių padalinyje jau ir dabar
taip yra, Utenos regionui tai bus
naujiena.
Paprastais žodžiais kalbant, miškininkystės funkcijos – visa tai, ką
daro miško auginimo, priežiūros,
apsaugos specialistai. Sakykim
taip, jeigu miškas užaugo, miškininkui reikia atrinkti, kuris miškas
jau yra brandus, ten pažymėti kertamas ir nekertamas vietas, aišku,
yra specialūs planai, bet darbuotojai dar turi pereiti, sužiūrėti. Tada,
kai jau yra atrinkti kirsti tinkami
plotai, atvažiuoja miško kirtėjai,
kurie paruošia medieną, kokios
reikia pirkėjams. Iškirtus mišką vėl
sugrįžta miškininkai, pasižiūri, kaip
tas plotas atrodo, ką ir kaip reikia
atsodinti.
Anykščių padalinyje jau yra kiek
kitaip – miškininkystės specialistai
parodo kertamas vietas ir tada jau
visą darbą perima medienos ruošos
padalinys. Tai specialistai, kurie
žino pasiūlą bei paklausą, pagal
esamus dokumentus mato, kiek
ir kokios medienos mes turim, ką
galim pasiūlyti klientui, ir tada jau
jie organizuoja medienos ruošą,
pardavimą. Medienos ruošos padalinio specialistams baigus darbus, į
jų vietą sugrįžta miško auginimo,

priežiūros specialistai ir toliau planuoja miško „likimą“.
Atskyrus šias dvi funkcijas, darbo planavimo, manau, bus daugiau,
bet rezultatai turėtų būti geresni.
Buvusios urėdijos dirbo taikydamos įvairius modelius, bet buvo
nuspręsta, kad optimalu –atskirti
šias dvi funkcijas. Nuo sausio 1 d.
visi VĮ Valstybinių miškų urėdijos
padaliniai dirbs pagal šį modelį.
- Kas yra jūsų klientai? Įmonės milžinės ar ir kelis kubus
nusipirkti norintys individualių
namų gyventojai?
- Medienos paklausa visada buvo
didelė, tokia ji yra ir šiai dienai. O
mūsų pirkėjai – labai įvairūs: tiek
fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
Nuo žmogaus, kuris perkasi malkas savo būstui kūrenti iki didžiulių
įmonių ar lentpjūvių, kurios gamina
produkciją nuo faneros iki lentų bei
baldų ir t.t. Didžioji medienos dalis
dabar visuose padaliniuose parduodama aukciono būdu. Ir visi internetu besinaudojantys gali prisijungti ir matyti, ką mes siūlom, kiek mes
siūlom, gali dalyvauti, pirkti.
Yra ir tvarka, kaip mes medieną
parduodam tiems, kam reikia labai
nedidelių kiekių, pvz., kelių kubų
malkų. Bet jeigu yra perkama daugiau kaip 25 kubiniai metrai, tada
jau sandoris vyksta per aukcioną.
Kaip minėjau, nors paklausa ir
yra didelė, mes negalim kirsti miškų tiek, kiek norim – mums yra nustatyta metinė kirtimo norma ir jos
viršyti negalim.
- Gal dabar gyvensit geriau?
Juk visai neseniai buvo priimtas
nutarimas, padidinęs kertamų
miškų plotus 6 procentais. Beje,
toks sprendimas sukėlė didžiulį
visuomenės nepasitenkinimą. Ką
Jūs manote apie šią naujovę?
- Sunku atsakyti. Iš dalies aš sutinku su žmonėmis –valstybinės
reikšmės miškai yra skirti visuomenės poreikiams tenkinti, t.y. rekreacijai, poilsiui. Mes galėtumėm
tenkinti šį visuomenės norą, negalvodami apie tai, kaip įmonei uždirbti pinigų, jeigu valstybė mums
mokėtų už tai, kad mes ne kertam, o
tik prižiūrim miškus. Tačiau mums
reikia pajamų ir pelno, o kartu turim užtikrinti ir miško apsaugos
funkcijas. Tad reikia rasti balansą,
nes negalim padaryti ir to, ir to.
Pats miško kirtimas, nesakyčiau,
kad visada 100 procentų yra tik nei-

giamas. Didžiausia rūšinė įvairovė
yra miško pakraštyje, tai vadinama
pakraščio efektu. Kiekviena kirtavietė turi pakraštį ir ten formuojasi
šiek tiek kitokia augalija bei gyvūnų rūšinė įvairovė. Vadinasi, ten
mes jau turim kažko daugiau, negu
būtume turėję miške. Pati kirtavietė
taip pat tampa maitinimosi, prieglobsčio ir veisimosi buveine daugeliui gyvūnų rūšių. Šį faktą turim
žinoti, kai kalbam apie tik neigiamą
miškų kirtimo aspektą. Kartais jis
yra labai teigiamas.
Mes miškus dalijam į keturias
grupes. Pirma – rezervatai, kur absoliučiai nieko nedarom, kur viskas
yra taip, kaip „nori“ pati gamta.
Yra antros ir trečios grupės miškai, kur mes saugom ekosistemas,
ten vėlgi yra apribota ūkinė veikla,
ten nedaromi plyni kirtimai, jie yra
mažesni, retesni. Ir yra ketvirtos
grupės miškai, kur mes ūkininkaujam. Tai, jeigu mes pirmą, antrą ir
trečią grupę saugom, tai ten ir atliekam tą funkciją, ko visuomenė nori.
Iš ketvirtos grupės mes turim gaut
pelną, to iš mūsų, kaip įmonės, yra
reikalaujama. Tai dabar sakyti, kad
specialistai, kurie nusprendė, kad
6 proc. galima kirsti daugiau miško, padarė klaidą, nebūtų teisinga.
Juk mes nesikišam, jeigu, tarkim,
chirurgas padarė didesnį pjūvį nei
buvo kalbėta – paliekam apie tai
spręsti specialistui - jeigu padarė,
vadinasi, reikėjo.
Žvilgtelkim į istoriją. Tarpukariu
miškingumas Lietuvoje siekė 19
procentų. Dabar mes turim 33 procentus. Toks skirtumas neatsirado
savaime. Vadinasi, miškas buvo pasodintas, jis augo, brendo ir dabar
mes turim beveik dvigubai daugiau
miškingų plotų. Praėjo pakankamas
laikotarpis, kai kurios medžių rūšys
jau yra subrendusios, tuos medžius
galima kirsti.
Panaši situacija, kokia yra dabar
Lietuvoje, kai visuomenė kovoja,
kad nebūtų papildomai kertami
miškai, buvo ir Estijoje. Man net
teko matyti plakatą, kuriame kirtavietėje pavaizduotas briedis, o
virš jo užrašyta: „Iš manęs pavogė
namus“. Bet ar mes žinom, kad
pagrindinis briedžių maitinimosi
šaltinis ir yra kirtavietėse, ten jie
randa jaunų ūglių, ten pat jie randa
ir prieglobstį.
Labai norėčiau, kad pamažu perimtumėm Vokietijos pavyzdį. Ten
miškininkai vaikams organizuoja
mokyklėles, vasaros stovyklas, ku-

Įveikus pusiaukelę – sėkmingos priklausomybių
konsultacinių punktų veiklos supervizijos
Visoje Lietuvoje, tame tarpe Anykščių savivaldybėje, įgyvendinamo Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo remiamo projekto
„Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse,
diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ rėmuose vyksta supervizijos.
Tai reiškia, kad didžiausią patirtį turintys sertifikuoti priklausomybių instruktoriai lankosi pas savo kolegas konsultantus, aptaria problemas, kartu ieško išeičių.
Pasak Priklausomybių ligų specialistų asociacijos (PLSA) instruktorių, specialistai dirbantys su
rizikos šeimomis noriai bendradarbiauja ir įžvelgia didelę naudą
bei pagalbą padedant tokioms šeimoms.

„Mūsų savivaldybėje ypač glaudūs santykiai susiklostė su Anykščių savivaldybės Visuomenės sveikatos centru, kuris mums suteikė
konsultacijoms patogias patalpas.
Labai artimai bendraujame ir su
kai kurių seniūnijų atstovais“, -

sakė Priklausomybių ligų specialistų asociacijos konsultacinio
punkto konsultantė Anykščiuose,
VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ direktorė Renata Šerelienė.
Pasak supervizijų patirtį, per pirmus metus konsultantai sėkmingai
įgudo užmegzti pradinį kontaktą,
daugeliu atveju motyvuoja priklausomus asmenis keistis. Išanalizavę
supervizijų patirtį, asociacijos specialistai ateities mokymuose žada
daugiau dėmesio skirti ko – priklausomų asmenų konsultavimui,
jų ligos specifikai ir priklausomybės diagnozavimo ypatumams,

Jonas SKAMBONAS

subtilybėms.
„Pagrindinė problema, kaip ir
numatėme yra ta – kad priklausomi
žmonės – nesuvokia, kas yra priklausomybė kaip liga, koks yra jos
mechanizmas, iš kur gali kilti motyvacija keistis. Deja, šių žinių dar
labai trūksta ir plačiajai Lietuvos
visuomenei“, sakė Priklausomybių
ligų specialistų asociacijos pirmininkas, sertifikuotas priklausomybių instruktorius Gytis Jurevičius.
Siekdama padėti kuo platesniam
nuo priklausomybių kenčiančių
žmonių ratui, visose be išimties
savivaldybėse, kur veikia PLSA

rių metu aiškina, kas yra miškas,
kaip jis auga, kaip mes jį naudojam
ir ką iš jo galima gauti. Taip auga
sąmoningesnė karta, kuri nepuola
aklai, o kartais ir labai desperatiškai, protestuoti, reikšti ne visada
faktais pagrįstą nuomonę.
- Minėjot, kad mūsų visuomenė miškus įsivaizduoja tik kaip
rekreacijos vietas. Ar jau išmokome kultūringai ilsėtis, tinkamai
elgtis miške?
- Anykštėnai, manau, tikrai negali skųstis miškų trūkumu. Juose yra
pakankamai rekreacinių objektų
– stovyklaviečių, atokvėpio vietų,
pažintinių takų. Po truputį, sakyčiau, visuomenė tampa vis kultūringesnė, bet dar yra labai daug vietos,
kur tobulėti. Sakykim, taip, yra gerai, bet ne taip gerai, kaip Suomijoj
ar Švedijoj. Kai mes pasieksim tokį
lygį, kada gali palikti malkų, kirvį ir
pjūklą prie laužavietės, ir jis ten bus
10 metų, tada jau bus labai gerai.
Dabar dar dažnai pirmadienis miškininkams būna šiukšlių rinkimo
diena. Tačiau atsitinka ir taip, kad
vien pirmadienio neužtenka – reikia ne tik buitines šiukšles surinkti
ir išvežti, bet randam ir padangų
kalnus, o tokių sąvartynų sutvarkymas mus tikrai nemažai kainuoja.
- Teko girdėti piktų kalbų, kad
urėdijoje dirba „savi“ – vyrai
įdarbina žmonas, broliai – seseris, draugai – draugus. Kad ir
buvusio urėdo atvejis, kai kartu
su juo dirbo žmona...
- Aš nematau čia problemos, tikrai
nėra taip, kad veiktų „giminių“ sistema. Taip, yra padalinių, kuriuose
dirba tos pačios šeimos nariai, bet
jeigu jie abu yra specialistai, pažįstami nuo studijų laikų ir susituokę
atvyko dirbti į tą pačią urėdiją, argi
tai problema? Juk dėl to, kad vyras
ir žmona dirba kartu, jie netampa
blogesniais specialistais. Šiuo metu
Anykščių padalinyje nėra girininkijų, kuriose dirbtų šeimos nariai.
- Esate „šviežiai iškepta“ vadovė Anykščiuose. Kaip sutariate su
rajono valdžia?
- Bendravimas kol kas yra minimalus, gaunam užklausą – atsakom,
ir viskas. Atėjau dirbti vasarą, kada
daug kas atostogavo, man tai buvo
geras laikas įsivažiuoti į darbus, o
nuo rudens, matyt, prasidės ir intensyvesnis darbas, ir bendravimas.

konsultaciniai punktai (kabinetai),
bus pasirašomos sutartys su vietos
probacijos tarnyba.
„Anykščių rajone apie tris ketvirtadalis konsultacijų 2018 metais atlikome mieste, o ketvirtadalį – mažesniuose miesteliuose ir
kaime. Norėtųsi, kad artimiausiais
metais turėtume didesnes prieinamas lėšas, kad galėtume pasiekti
potencialus klientus ir kaimo vietovėse“, sako konsultantė Renata
Šerelienė.
Jei jūsų gyvenimą alkoholis
padarė nepakeliamu, ir dabar,
rudenį, jūs visada galite susitarti dėl konsultacijos Anykščiuose
telefonu 8 641 27782.
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KELIONĖ

Europos Parlamentą aplanko šimtai
tūkstančių žmonių
vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Viešnage Briuselyje dabar nepasigirsi. Į Briuselį už svetimus pinigus dabar važiuoja kas netingi.
Ir mudu su „Anykštos“ redaktore Gražina Šmigelskiene Belgijos ir visos Europos Sąjungos sostinėje jau lankėmės po kelis kartus. Ir per žurnalistų organizacijas esame buvę, ir europarlamentarų
kvietimu, ir kartu su Zarasų rajono vicemeru, Europos Regionų komiteto nariu Arnoldu Abramavičiumi.

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus kvietimu, į Briuselį atvykusius lietuvius sutiko Rimgailė Razauskienė, dirbanti
Europos Parlamento Vizitų skyriuje.
Keliones finansuoja Europos
Parlamentas
Šį kartą į Briuselį pakvietė Europos Parlamento narys, liberalas
Petras Auštrevičius. Autobusas
vežė mums geru maršrutu. Suplanuotos nakvynės Drezdene, Kiolne
ir Frakfurte prie Oderio. Pakeliui
dar numatytas architektūros perlo
- Goslaro miesto - lankymas. Tad
nusprendėm – „imam šitą kelionę“.
Formuluotė „europarlamentaro
kvietimu“ - kiek pižoniška. Kito
žmogaus parašytus tokius žodžius, vertinčiau, kaip nepagrįstą
susireikšminimą. Tarytum, sėdi
P.Auštrevičius ir svarsto, ką į Briu-

Lazdijų choro atstovė Petrui Auštrevičiui įteikė
krepšelį su lietuviškomis lauktuvėmis - įvairiais
suvenyrais, arbatomis, surinktomis Dzūkijos pievose.

selį pakvietus, kol galų gale jam
švysteli mintis: „Taigi, Šmigelskai iš Anykščių pas mane dar nėra
buvę. Būtina pakviesti!“
Realiai, jei esi žurnalistas ar
partinis veikėjas, gali dažnai būti
kviečiamas į Europos Parlamentą.
Kiekvienas iš 750 Europos Parlamento narių kiekvienais metais
gali (o gal privalo) į Parlamentą
(į Briuselį arba į Strasbūrą) atsivežti po 110 tautiečių. Tad iš viso
per vieną kadenciją Europos Parlamentą aplanko kone pusė milijono
Europos Sąjungos piliečių. Šias
keliones finansuoja Europos Parlamentas.
Tiesa, ir Europos Parlamentas
dabar šiek tiek taupo – autobusai

su ekskursantais nebegali važiuoti
į Briuselį per Prahą ir Vieną, privaloma rinktis plius minus trumpiausią maršrutą.
Taupant lėšas – viešbučiuose užsakomi dviviečiai kambariai. Ir jeigu važiuoji be savo antrosios pusės,
tikėtina, kad šeimyniniame kambaryje, kur viena plati lova, gausi tos
pačios lyties sugulovą.
Didžioji išvykos į Europos Parlamentą dalis praleidžiama autobuse.
Mes važiavome naujutėlaičiu „Volvo“. Viešbučius užsakinėjo ir gidu
pasirūpino kelionių agentūra, o
mums tekęs gidas - VU absolventas, istorikas ir tikras savo darbo
„profas“.
Užsakyti nepigūs viešbučiai, tiesa, Briuselyje duodami pusryčiai
gana simboliniai, dera Vokietijos
viešbučiuose pavalgyti dviem dienom į priekį.
Briuselyje dirba būrys
lietuvių
Atvykus ekskursijai, į Europos
Parlamentą patenkama paprastuoju būdu - niekas mūsų dokumentų
netikrino, užteko praeiti pro arkinį
detektorių. Beje, į Europos Parlamentą primygtinai buvo pakviestas
ir vairuotojas, mat vienas iš kelionei
besiregistravusių asmenų paskutinę
akimirką nusprendė nevažiuoti, o
grupėje privalėjo būti 22 asmenys.
Tiek, kiek iš anksto registruota, nei
daugiau, nei mažiau.
Beje, vienas iš dviejų mūsų vairuotojų - Baltarusijos pilietis. Čia
toks savotiškas įrodymas apie besiplečiančią darbo rinką.
Europos Parlamente mūsų grupę, didžioji jos dalis - Lazdijų ir
Lietuvos mokslų akademijos chorų choristės, sutiko Vizitų skyriaus
darbuotoja Rimgailė Razauskienė.
Ji pradėjo ir Europos Parlamento
veiklos pristatymą, ir į posėdžių
salę nuvedė. Salėje buvo daug gyvybės - vyko verslininkų forumas,
į kurį atvyko ir legendinis dainininkas. Prastai man su legendų

vizualizacija, bet, regis, tai buvęs
Bono iš U2.
Europos Parlamentas didžiąją
laiko dalį reziduoja Briuselyje, bet
kartą per mėnesį savaitei vyksta į
Strasbūrą. Šiame Prancūzijos mieste rengiami plenariniai posėdžiai.
Drauge su europarlamentarais keliauja ir sekretoriatas, vertėjų komanda. Sakoma, kad vertėjai yra
skaitlingiausia lietuvių „diaspora“
Europos Parlamente - posėdžiai
realiu laiku transliuojami visomis
Europos Sąjungos valstybių kalbomis. Pats esu turėjęs progą įsitikinti, kad net nereikšmingi pranešimai
Europos Regionų komitete iš karto
yra verčiami ir į lietuvių kalbą. Tiesa, sudaniečio pasakojimas kaip jo
tautiečiams sunku Londone, man
nebuvo didžiai įdomus, todėl vis
perjunginėjau kalbą ausinėse, bandydamas suprasti, kuo suomių kalba nuo vengrų skiriasi.
Kiekvienas iš 11 Lietuvos atstovų Europos Parlamente, Briuselyje, turi bent po tris padėjėjus. Lietuviai dirba ir bendrose Europos
Parlamento institucijose. Briuselyje reziduoja atskirų sričių Lietuvos
atstovai (pvz. mokslo, savivaldos
ir t.t). Ir NATO kontoroje Briuselyje lietuviai dirba. Žodžiu, daug
ten mūsiškių.
Tačiau, ne daug kas iš lietuvių savo patirtimi Briuselyje gali
prilygti P.Auštrevičiui. Europos
Parlamente jis dirba tik šią kadenciją, nuo 2014-ųjų, tačiau Lietuvai stojant į ES jis buvo mūsų
šalies vyriausiasis derybininkas.
Per paskutinius dvidešimt metų
P.Auštrevičiaus darbinė veikla
vienaip ar kitaip buvo susijusi su
Briuseliu ir Europos Sąjunga.
Iki susitikimo su P.Auštrevičiumi
R.Razauskienė spėjo paaiškinti, kad valstybių išstojimas iš ES,
kaip ir įstojimas, yra tik savanoriškas. Kad ir kaip ES narė laužytų
bendras taisykles, jos išmesti iš ES
neįmanoma. Bet yra baudų sistema, pvz. balsavimo teisės Europos
Taryboje sustabdymas.
P.Auštrevičius susitikimo pradžioje pasakojo apie kasdienę veiklą
- aiškino, jog daug dirba, kad užtikrintų Astravo elektrinės saugumą.
Mat Briuselis - nuo Baltarusijos yra
toli, tenka stengtis aktualizuojant
Astravo temą. Nežinia ar hiperboli-

zuodamas, ar rimtai P.Auštrevičius
kalbėjo: „Putinas nupirks Baltarusiją, nes Baltarusija prasiskolinusi
Rusijai“. Apie politiką europarlamentaras dėstė: „Politikoje reikia ne
kovoti, politikoje reikia susitarti“.
Beje, jis jau ne pirmą kartą pabrėžė,
kad Lietuvai aktualiais klausimais
jis dėl palaikymo dažniau susitaria
su kolegomis iš Lenkijos, nei su
„broliukais“ latviais.
„Važiavote per Lenkiją, per Vokietiją. Pastebėjote, kad kuo toliau į
Vakarus - tuo gyvenimas linksmesnis./.../ Įsivaizduokite, kokia būtų
dabar Lietuva, jei į ES būtume įstoję ne 2004-aisiais, o 1984-aisiais.”
- neatremiamą argumentą pateikė
P.Auštrevičius. Tiesa, skirtumai,
bent jau važiuojant autostrada tarp
Rytų ir Vakarų Vokietijos, nėra akivaizdūs. Tačiau, aiškinama, kad ir
dabar, praėjus beveik trisdešimčiai
metų po Vokietijos suvienijimo,
ekonominiai skirtumai tarp buvusios VFR ir VDR - akivaizdūs.
Net vidutiniai atlyginimai rytinėje
Vokietijos dalyje yra mažesni nei
vakarinėje.
„Niekas iš mūsų laisvės neatims,
nes niekas nežino, kam ta mūsų
laisvė reikalinga“ - kalbėdamas
apie Lietuvos savarankiškumo praradimą ironizavo P.Auštrevičius.
Pasak P.Auštrevičiaus, Europos
Parlamente dirba daug spalvingų asmenybių, yra ir kraštutinių
euroskeptikų, ir šiaip keistuolių.
„Mirusių laidoti nereikia; Moterys
yra mažesnės, silpnesnės, mažiau
protingos, todėl jos turi uždirbti
mažiau nei vyrai“ - porą Europos
Parlamente girdėtų „idėjų“ perteikė P.Auštrevičius. Beje, kandidatuoti į Europos Parlamentą niekada
ne vėlu - 2014-aisiais į aukščiausią
ES valdžios organą buvo išrinktas
92-iejų metų politikas. Tiesa, šis
europarlamentaras po kurio laiko
mandato atsisakė.
P.Auštrevičius yra Europos Parlamento Liberalų ir demokratų
frakcijos (ALDE) narys. Jis dėstė,
kad 750 europarlamentarų išrinkti
pagal 212 partijų sąrašus, o jie visi
pasiskirstę į 9 frakcijas.
Apie Vokietijos miestus ir Briuselį - kituose „Anykštos“ numeriuose.

Europos Parlamento posėdžių salė - čia priimami svarbiausi
Europos Sąjungai sprendimai.		
Autoriaus nuotr.
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Pirmuosius KGB aukų kaulus rado
šunys

Kalendoriaus lapeliai, kuriuose simboliškai sudėliotos mirusiųjų pavardės.
(Atkelta iš 5 psl.)
Sąjungos išdavikai – kartu su
žmogžudžiais
Žmonės, kurie buvo palaidoti, ne
vien nuteisti pagal 58 – ąjį straipsnį, tėvynės išdavystę – partizanai,
antisovietinio pogrindžio nariai,
sukilimo dalyviai (nors tokių dauguma), tačiau mirties bausmės
buvo atliekamos ir tikriems nusikaltėliams. Pagal dokumentus žinomos rastų aukų pavardės, kurias
žmonės gali rasti muziejuje. Čia,
interaktyviuose ekranuose galima
pasirinkti abėcėlės raidę ir rasti
KGB nuteistų asmenų bylas, jų
nuotraukas ir sužinoti, ar palaikai
identifikuoti. Muziejaus darbuotoja sakė, jog yra buvę atvejų, kai
ekskursijų metu žmonės paieško
savo pavardės ir netikėtai atranda
tolimesnių giminaičių bylas. Toje
pačioje salėje sienos simboliškai
paženklintos antspaudais – kiekvienoje byloje yra ir teisiamojo
piršto antspaudas, o grindyse, po
stiklu, sudėti šalia kapaviečių rasti batai. Vitrinose – vos keli rasti
asmeniniai daiktai. Gidė pasakojo, jog kareiviai stengėsi padaryti
aukų kūnus kuo mažiau atpažįstamus, dėl to drabužiai ir asmeniniai
daiktai buvo atimami, o brangesni

dalykai, tokie kaip auksas – elementariai pasisavinami.
Budelio ir aukos akistata
Paskutinėse dviejose muziejaus
salėse vienas prieš kitą pastatytos
dvi nuotraukos – pagrindinio budelio Vasilijaus Dolgirevo, kuris
savo rankomis įvykdė 650 mirties
nuosprendžių, ir Telšių vyskupo
Vincento Borisevičiaus, kuris buvo
viena iš garsiausių čia palaidotų to
meto figūrų. Vyskupas, kurį bandė užverbuoti NKGB, griežtai atsisakė būti skundiku, dėl to buvo
nuteistas mirti. Muziejuje eksponuojami vyskupo drabužiai, paaukoti muziejui Telšių vyskupijos.
Be vyskupo čia rasti dar du kunigai – vienas lietuvių, vienas lenkų.
Didžioji dalis nuteistųjų yra vyrai,
rasti vos kelių moterų palaikai.
Tuskulėnuose buvo palaidoti penkiolikos tautybių žmonės, tačiau
daugiausiai – lietuviai. Jauniausios
aukos – keturi marijampoliečiai
gimnazistai, kuriuos įskundė jų anglų kalbos mokytoja.
Pirmieji kaulus surado šunys
Pasibaigus laidojimams Tuskulėnuose, saugumiečiai sunerimo
– tuo metu miestas jau buvo visai

priartėjęs prie parko teritorijos,
iškasti ir išvežti palaikus buvo nesaugu. Čia kareiviai buvo pristatę
neveikiančių radijo antenų, bandant sudaryti karinio ryšio objekto vaizdą, kad žmonėms nekiltų
klausimų, kodėl negalima čia eiti,
vėliau pastate, kur dabar ir yra
muziejus, įrengta KGB vila, vasarnamis, čia apsistodavo svarbūs
saugumui asmenys. Dar vėliau,
šeštojo dešimtmečio antroje pusėje, čia įkurtas KGB darbuotojų
vaikų savaitinis darželis, vaikai čia
gyvendavo vasaromis. Kai aštuntajame dešimtmetyje šalia parko
pastatė VRM kultūros ir sporto rūmus, atidarė ir parką, o jame įrengė
šunų dresūros aikštelę. „Tuo metu
paslaptis pradėjo lįsti į paviršių,
nes šunys pradėjo atkasinėti kaulus. Iki tol šią vietą saugojo sargas Makarovas, kurį žmonės laikė
keistuoliu, nesuprasdami, kodėl jis
parke vaikšto su šautuvu ir šaudo
čia atklystančias kates, bei medžiuose kranksinčias varnas. Šiandien, žinant kas čia įvyko, galima
suprasti, kodėl sargas elgėsi būtent
taip. Šunims pradėjus rasti kaulus,
tarp žmonių taip pat pasklido kalbos. Kartais sutinku žmones, kurie
čia augintinius vedžiodavo tais
laikais. Klausiau, ką jie darydavo
su rastais palaikais, o jie atsakė,
jog nieko, nes kuo mažiau žinojai,
tuo saugesnis buvai.“ – groteskiškas Vilniaus istorijas pasakojo A.
Šniaukštaitė – Beinorienė.

Aukų batai, sumesti į atskiras duobes, nes mirusieji dažniausiai
buvo laidojami nuogi arba tik su apatiniais rūbais.

Gyvenimas tęsiasi
Paklausus muziejaus gidės kaip
Tuskulėnų rimties parko komplekso darbuotojai reaguoja į tai,
jog dabar parke nerūpestingai
vaikšto žmonės, kurių dalis gerai
nežino šios vietos tragedijos, A.
Šniaukštaitė – Beinorienė sakė,
kad muziejus ir kolumbariumas
– koplyčia simbolizuoja pagarbą
mirusiesiems, kurie dabar jau yra
pagerbti: „Kad ir kaip būtų nutikę, gyvenimas nestovi, jis turi
eiti toliau. Gerai. Šie žmonės rado
savo ramybę, bet gražu, jog šalia
žaidžia vaikai, laksto, džiaugiasi
gyvenimu. Svarbu tai, kad istorinė
neteisybė atstatyta, o žmonės, kurie buvo tiesiog išmesti, dabar yra
perlaidoti, o mes apie juos šnekam,
pagerbiam ir prisimenam. O parkas
grįžo žmonėms.“ – sakė moteris.

XVI a. keramikos degimo krosnis, kurią rado Baltojo dvarelio
rūsyje.

Tuskulėnų rimties parkas, dabar pilnas gyvybės, ilgai slėpė palaidojimus.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Tuskulėnų rimties parko centre – dirbtinė kalva, ant kurios pastatyta skulptūra, skirta atminti čia
palaidotiems žmonėms.

Bilietai ir lankymo valandos
Parkas ir koplyčia – kolumbariumas lankomi nemokamai.
Koplyčią - kolumbariumą apžiūrėti galima pirmadieniais–antradieniais 9–16 val. (reikalingas išankstinis lankytojų susitarimas su administracija: paskambinus tel.: (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 arba kreipiantis į memorialinio komplekso darbuotojus, adresu Žirmūnų g. 1 F),
trečiadieniais–šeštadieniais 10–18 val., sekmadieniais 10–17 val.
Muziejus dirba trečiadieniais – šeštadieniais 10.00 – 18.00 val., sekmadieniais 10.00 – 17.00 val. Bilieto kaina – 2 eurai suaugusiems.
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Kūrenimo sezonas: kuo privalu pasirūpinti,
kad ugnis nesupleškintų namų
Kūrenate krosnį, bet negalite prisiminti, kada paskutinį kartą
buvo valytas kaminas ar dūmtraukiai? Spėliojate, gal prieš metus
kitus... Neabejokite, ugnis jau rengiasi užsukti į svečius. Manote,
kad taip tikrai nenutiks? Deja, per penkerius metus dėl krosnių,
židinių, dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų Lietuvoje žuvo 50 žmonių. Be to, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, vien šiemet
dėl šios priežasties gyvenamieji namai degė per 880 kartų.
Ugnis gailesčio neturi
„Prasidėjus kūrenimo sezonui,
didėja ir gaisrų gyvenamuosiuose
namuose rizika. To būtų galima
išvengti, jeigu krosnys būtų patikrintos, o dūmtraukiai išvalyti
prieš kūrenimo sezoną. Vėliau
juos reikėtų valyti ne rečiau kaip
kartą per tris mėnesius,“ - primena
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros valdybos
viršininkas Jūris Targonskas.
Deja, akcijos „Gyvenkime saugiai“ metu ugniagesiams, praveriantiems gyventojų namų duris,
neretai tenka susidurti su atsainiu
požiūriu į saugumą. Vienur kaminuose žiojėja įtrūkos, per kurias
bet kada gali išsiveržti ugnis, kitur
– vos besilaiko krosnių durelės,
o kur dar prie pat pakurų laikomi
degūs daiktai, į plastikinius kibirus pilami pelenai... Ugniagesiai
neretai girdi: „Žinome, kad nesaugu. Tuoj susitvarkysim, čia taip tik
šiandien...“
Ugnis laukti nelinkusi. Štai šių
metų kovo 26 d. Kaune, Tunelio
gatvėje esančiame mediniame
name nuo netvarkingo dūmtrau-

kio, kilus gaisrui, žuvo dvejų metų
mergaitė ir penkerių metukų berniukas. O spalio 1 d. po gaisro be
namų liko Ukmergės rajono, Pivonijos seniūnijos, Pakertušės kaimo gyventojas. Jis, užkūręs krosnį, išskubėjo pas kaimyną. Namų
netekęs žmogus apgailestavo, kad
buvo palikęs praviras krosnies dureles, norėdamas, jog būtų geresnė
trauka. O šalia krosnies buvo prikrauta malkų, skiedrų, popierių...
Neilgai trukus namą apėmė liepsna.
„Sudega ne tik namai, žūsta ir
žmonės. Vien šiemet dėl panašių
priežasčių gaisruose žuvo net 14
gyventojų. Žinoma, yra žmonių,
kuriems trūksta socialinių įgūdžių, kiti tikina, kad neturi lėšų,
jog galėtų susiremontuoti krosnį,
o garbaus amžiaus senoliai neretai
stokoja jėgų, kad išsivalytų dūmtraukius. Todėl galima tik padėkoti, kad tokiais žmonėmis rūpinasi
socialiniai darbuotojai, kad nemažai dėmesio skiria savivaldybės
ir seniūnijos. Štai ir mūsų pareigūnai vien šiemet aplankė per
80 tūkst. būstų, primindami, kuo
privalu pasirūpinti, kad būtų išvengta gaisrų,“ – sako J. Targons-

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos

Vidaus apdailos darbai, gipsas,
dailylentės, laminatas, plytelės,
elektra ir kiti smulkūs darbai.
Tel. (8-676) 48336.
Išdživo šulinys? Vandens šulinių
valymas, dezinfekcija, remontas,
profilaktika. Įvairių vandens siurblių, trasų montavimas.
Tel. (8-641) 93058.

Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, surinkimo talpyklas. Kasa vandens šulinius, jungia
hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

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.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

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.

siūlo darbą
Reikalingi elektrikai Vokietijoje.
Atlyginimas nuo 2000 Eur po mokesčių.
Daiva, tel. (8-685) 88777
arba info@nermeka.lt.
Stiklo
apdorojimo
meistrui
Vokietijoje. Atlyginimas 2000 2400 Eur.
Daiva, tel. (8-685) 88777 arba
info@nermeka.lt.

kas. Tiesa, kol kas tik maždaug
apie trečdalis namų savininkų yra
įsirengę dūmų detektorius, kurie
gali įspėti apie kilusį gaisrą.
Kai dega suodžiai
Kaip ir kiekvieną kūrenimo sezoną, taip ir šiemet, kaminuose
dega suodžiai. Ugnies liežuviai,
siekiantys net porą metrų, šoka
į viršų, kartais apimdami ir visą
namo stogą. Tai irgi liudija, kad
tokių būstų savininkai aplaidžiai
rūpinasi saugumu.
„Daugiau kaip dvidešimt metų
dirbu ugniagesiu. Graudu žiūrėti,
kai žmonės netenka artimųjų, kai
šeimos praranda namus. Beje, laisvu nuo darbo metu ne vienerius
metus valau kaminus. Yra tekę
matyti visko. Pavyzdžiui, kūrenama krosnis, o per joje esančius
plyšius šokinėja liepsnos... Būna
ir taip, kad gyventojai investuoja į namų remontą, keičia langus,
stogus, o kaminais pasirūpinti pamiršta,“ - stebisi Akmenės rajono
Papilės ugniagesių grandies ugniagesys Leonardas Narštys.
Jis neslepia, kad tenka sutikti ir
tokių gyventojų, kurie suodžius
kamine patys padega, nes yra
skaitę apie tai internete, tikėdamiesi, kad šie išdegs ir jie vėl galės kūrenti krosnį. Deja, išdega ne
tik suodžiai, bet kartais supleška ir
namai.
Pasak ugniagesio, ten, kur šeimininkauja aplaidus šeimininkas,
ir krosnį rasi apgriuvusią, ir suaižėjusį, yrantį kaminą. Jo teigimu,
jeigu bet kuo kūreni, tai ir suodžiai
kaupiasi, ir ugnis kaip slibinas

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Daugelis gyventojų yra šventai įsitikinę, kad jie moka kūrenti

„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

krosnį. Bet ugniagesiai žino: kad
kuo lauke šalčiau, tuo būna daugiau gaisrų. O liaudiškas posakis,
kad kai pakursiu krosnį, tai net
sienos išsiskirs, nėra laužtas iš
piršto.
Iš tiesų, perkaitinta krosnis –
viena iš priežasčių, dėl kurios supleška namai. Nes tada joje gali
atsirasti plyšių, pro kuriuos išsiveržusi ugnis neretai uždega šalia
esančias degias konstrukcijas ar
daiktus. Todėl kai spaudžia šalčiai,
krosnį patariama kurti 2-3 kartus
per dieną ir kūrenti ne ilgiau kaip
pusantros valandos.
Gaisrai namuose sukeliami ir
bandant įkurti krosnį greitai užsiliepsnojančiais degiais skysčiais
(žibalu, benzinu).
Gaisro tikimybė taip pat išauga,
kai į krosnį kišamos ir ilgesnės
už pakurą malkos, nes jos gali bet
kada iškristi. Beje, kad iš pakuros iškritusios žarijos neuždegtų
medinių grindų, privalu prie jų
prikalti skardos lapą arba įrengti
nedegų pagrindą. Be to, nereikėtų
džiovinti ant krosnių arba arti jų
nei malkų, nei skiedrų, nei drabužių.
O baigus kūrenti,
krosnies
sklendę užstumti galima tik baigus rusenti žarijoms, nes susidariusios smalkės, kurios yra
bekvapės, gali būti pavojingos
gyvybei. Apie jų pavojų garsiniu
signalu gali įspėti įrengtas smalkių detektorius.

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos
Užsak. Nr.1075

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.

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

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.

Kaip kūrenti krosnį

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)
priima skelbimus į šiuos laikraščius:

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Reikalingi kelio darbininkai,
vamzdynų montuotojai.
Tel. (8-610) 14904.

viską suryja.
„Kartą kitą šepečiu pabrūkšėjęs, kaip rodoma reklamose, prie
kamino prikepusių suodžių neišvalysi. Reikia gerokai jo sieneles
šveisti, kol pavyksta juos įveikti.
Ypač kai valoma retai. Deja, vieni
tam laiko neranda, kitiems trūksta
supratimo. Jeigu vyresnio amžiaus
gyventojai dar žino, kad reikia
kaminus tvarkyti, dūmtraukius
valyti, tai jaunesniems kartais tai
mažai ir rūpi,“ – teigia jis.
Ir ko tik žmonės nesugalvoja,
kad nereiktų kaminų valyti... Pasak ugniagesių, būna ir taip, kad
užsikariama ant stogo ir benzino į kaminą šliūkštelima, o tada
– padegama. Po tokio bandymo,
deja, nelieka ne tik suodžių, bet
ir namų.
Specialistų teigimu, suodžiai
itin kaupiasi naudojant netinkamą
kurą – pernelyg drėgnas malkas,
deginant krosnyje plastiką, įvairias atliekas. Kai kūrenama drėgnomis malkomis, susidaro daug
garų, nuo dūmtraukio sienelių ima
varvėti kondensatas, o prie šlapio
paviršiaus dar labiau kimba suodžiai.
Be to, kaminui vis prasčiau
traukiant, malkos ne dega, bet
smilksta, todėl krosnis prastai šildo. Tad jei kūrenant ją dūmų beveik nematyti, jie greitai išsisklaido, degimas geras, o jei iš kamino
virsta juodi dūmai, bloga trauka,
pats laikas valyti suodžius.

Melžėjai (-ui).
Tel. (8-699) 94774.

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

DARBAS ŠEIMAI
Esate pora ir norite dirbti kartu? Ieškome ūkvedžio - vairuotojo
ir namų šeimininkės - auklės. Jeigu esate atsakingi, mylintys vaikus, malonūs ir mėgstate suktis buityje pasiūlysime gyvenamą
namą, tarnybinį automobilį ir atlygį šeimai 800-1200 Eur į rankas.
Tel. (8-699) 09361, Laimis@sps.lt

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.

SKELBIMAI

perka

Gyvuliai

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

"Kaišiadorių agrofirma" karves,
jaučius, telyčias. Sveria, greitai
paima, atsiskaito vietoje, moka
PVM.
Tel. (8-650) 13594.

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.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai mišką. Moka avansu,
konsultuoja. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

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

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

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.

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.
Senovinius pinigus, ordinus, ikonas, sidabro dirbinius, "dvariškus"
baldus, tarybinius motociklus, buities rakandus, fotografijas, "dembelio" albumus ir kt.
Tel. (8-617) 33914.

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

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Nekilnojamasis turtas
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. (8-609) 59321.
3 kambarių butą Anykščių m.
Tel. (8-679) 80037.
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.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tel. (8-672) 05341.

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

PERKAME
IŠKIRSTO MIŠKO
ŽEMĘ.
Tel. (8-675) 65212.

Tel. (8-673) 19696.

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

PERKAME

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

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

parduoda

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

MIŠKUS

Automobiliai

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

Kita

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

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

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.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

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

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

2018 m. spalio 27 d.

Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
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.
Gyvuliai
Arklį.
Tel. (8-381) 4-87-25.

UAB “Troškūnų vaistinė”

PARDUODA
PATALPAS,

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

Kita
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.

Didelę sodybą (6 pastatai, posodybinis sklypas 1 ha 45 a), senovines raudonas plytas, vidutinį šiferį,
viengubo pjovimo lentas, 10 x 10
bruselius (5 metrų).
Tel. (8-646) 46312.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Ramojus, Tautmilė, Vincentas,
Sabina, Vincas.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė eina pasižiūrėti viešo televizoriaus

spalio 28 d.

spalio 29 d.

Ten ekranas kožną dieną
Plauna smegenis kiekvieno.
Apie viską informuoja
Skelbia, ką valdžia galvoja.

Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė,
Violeta, Narcizas.

Kur važiuoja ir ką perka,
Kiek uždirba ir ką švenčia.
Ką pasiųsti reik už grotų,
Kam prašviesint reikia protą

mėnulis
spalio 27-29 d. pilnatis.

anekdotas

***
Kalbasi du pagyvenę vyrai:
- Klausyk, ką labiau norėtum turėti: trisdešimt tūkstančių eurų ar
tris vaikus?
- Tris vaikus...
- Kodėl?
- Todėl, kad jau turiu penkis.
***
Antanas pabunda išpiltas šalto
prakaito ir skambina naktinio klubo šefei:
- Ar aš vakar pas jus išgėriau
šampano už tris tūkstančius eurų?
- Taip!
- Ačiū Dievui, jau maniau, kad
pinigus pamečiau.

Žiū – prie Laisvės šviečia akys
Negi vilko? Kas nematęs
Miesto klaikiame patamsy
Keista žiburiuką rasti.
Jei kas spindi, pagalvoji,
Žmogų vagys rabavoja.
Laimė, kad Vacys kaimynas
Žiniomis pasidalina.

Judas, Tadas, Simonas,
Almantė, Gaudrimas, Simas.

Vyras pas aiškiaregę. Pažvelgusi į krištolinį rutulį ji sako:
- Turiu jums gerą ir blogą žinią.
Vyras:
- Tvarka, pirma sakykite gerą.
Aiškiaregė:
-Kai numirsite, danguje žaisite
nacionalinėje futbolo rinktinėje.
- O kokia blogoji žinia?
- Jūsų pirmosios rungtynės jau
kitą penktadienį.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Jei ilgiau ten pastovėsi,
Tubiu net susižavėsi.
Mero šviečia ten alga
Tai viešumas, tai jėga!

NNN redaktorei nežinant
Kažkokia Anykščių rajono savivaldybės administracijos teisybė...
subtili. Šiek tiek netiksli ta jų teisybė.
„Baigiant posėdį administracijos
direktorius Audronius Gališanka
pristatė svarbiausius per mėnesį
administracijos nuveiktus darbus
darbus, rugsėjo mėnesio Tarybos
posėdžio priimtus sprendimus ir
supažindino su vykdomais darbais. Tai pat supažindino tarybos
narius jog yra kreiptasi į Visuomenės informavimo etikos komisiją,

Ach, rupi žurnalisto duona...

yra parašyti 4 skundai dėl UAB
„Anykštos redakcija‘ žurnalistų visuomenei teikiamos tikrovės neatitinkančios informacijos. Komisijai
pateiktas prašymas įvertinti UAB
„Anykštos redakcija“ publikacijas
profesinės etikos požiūriu.“ - rašoma savivaldybės internetiniame
puslapyje (teksto stilius, rašyba –
netaisyta, - redakcijos pastaba).
Tačiau, savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka
per rajono Tarybos posėdį pranešė,
kad į Etikos komisiją kreipėsi dėl

trijų „Anykštos“ publikacijų. Apie
ketvirtąjį skundą direktorius kalbėjo tik kaip apie planuojamą darbą.
Apie „tikrovės neatitinkančią
informaciją“ „Anykštoje“ administracijos direktorius Tarybos nariams aiškino gerokai aptakiau, nei
rašoma savivaldybės internetinėje
svetainėje. Kai kur jis pridurdavo „mūsų nuomone“, kai kuriuos
skundus jis grindė ne tikrovės
neatitikimu, o neetiškumu ir pan.
Žodžiu, direktoriaus pasisakymo
aprašymas savivaldybės puslapyje

- netikslus ir gana nekorektiškas.
Dėl A.Gališankos kalbos iškraipymo ir „Anykštos“ redakcijos
tendencingo kaltinimo („yra parašyti 4 skundai dėl UAB „Anykštos
redakcija“ žurnalistų visuomenei
teikiamos tikrovės neatitinkančios
informacijos“) galėtume kreiptis ir
į teismą.
Tačiau, suprantame, kad kito
žmogaus mintis perteikiančio autoriaus duona yra rupi, būna, kad
suklysti, būna, kad netiksliai susikonspektuoji....

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).

oras
+8

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“

+4

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.

