70-ieji leidimo metai

2018 m. lapkričio 3 d. šeštadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 87/9276

Vaikas tvirtino,
kad jį mama
išvarė iš namų

2 psl.
šiupinys
Intriga. Turbūt svarbiausias
Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio komandos narys, savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka „Anykštos“
paklaustas, ar bus tarp kandidatų į
Anykščių rajono tarybą sakė, jog
dar anksti apie tai kalbėti.
Laisvė. Nurinkta tvora nuo
mažiau nei prieš metus atidarytos
šunų vedžiojimo aikštelės šalia
J.Biliūno gimnazijos. Gal ne pati
aikštelė išardoma, o tik tvora? Gal
kokios direktyvos numato, jog už
tvoros lakstantis šuo yra diskriminuojamas ir žeminamas?
Trukdė. Į redakciją paskambino pasipiktinęs skaitytojas, jog
Anykščiuose prie Žiburio 2-ojo
namo pjaunami jauni medžiai.
Nuvykę į Žiburio gatvę, radome
traktorių kasantį duobę ir vieną
nupjautą jauną medelį - įrenginėjama požeminė atliekų aikštelė,
medis trukdė darbams. Paklaustas,
kokius darbus atlieka, vienas iš
darbininkų pradžioje juokėsi, jog
per ankstesnį projektą darbų vykdytojas pametė laikrodį ir dabar
gautas nurodymas laikrodį surasti.
Būdelė. Panašu, kad Visų šventųjų dieną ne visi laikėsi rimties.
„Anykštos“ skaitytoja redakcijai
atsiuntė nuotrauką, kurioje matyti
šalia Šventosios upės besimėtanti
tualeto būdelė. Didelio vėjo nebuvo, tad tikėtina, kad tualeto būdelė kažkam pasimaišė po kojomis.
Kitas variantas – kažką galėjo
prispirti rimti gamtiniai reikalai.
Ant šlaito stovėjusi būdelė galėjo
ir neatlaikyti...
Keltuvas. Nuo lapkričio 1 dienos Medžių lajų taką aplankę neįgalieji nebegali naudotis keltuvu.
Keltuvai pradės veikti tik kitų
metų kovo 31 dieną.

Seniūnai buvo
verbuojami tapti
vieno
banko klientais

Kodėl valdžia
turi nuspręsti
kiekvieną mūsų
žingsnį?

4 psl.
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Valdininkai nesusikalba su
anykštėnais

Savivaldybė
neįsižeidusi
nebemoka
išklausyti net
gyventojų
pastabų 6 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono valdžia neranda bendros kalbos su Ažupiečių,
vadinamojo „kolūkiečių“, kvartalo gyventojais.
Spalio 25 dienos rajono Tarybos posėdyje priimtas sprendimas
Švyturio gatvėje pirkti gyvenamąjį namą ir jame įkurti bendruomeninius vaikų globos namus. Aplinkinių gatvių gyventojai piktinasi, kad jie apie būsimą kaimynystę nebuvo informuoti iš anksto, taip pat, regis, įtariama, kad savivaldybė gerokai permokės
už namą.
Priminsime, jog, Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva,
Lietuvoje pertvarkoma vaikų globos sistema – didieji vaikų namai skaidomi į mažus, kur vaikai turėtų augti kaip šeimose.

Už šį namą Anykščių savivaldybė pasiryžusi mokėti 87 tūkst. eurų. Anykščių valdininkams bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovui Gyčiui Baltrūnui nepavyko auditorijos įtikinti, jog skubus sprendimas Ažupiečių kvartale steigi bendruomeninius
vaikų globos namus, buvęs teisingas.

6 psl.

Apklausa: mero rinkimų antrajame ture
kausis Dalis Vaiginas ir Dainius Žiogelis

asmenukė

Skelbimas

Portale anyksta.lt klausėme „Už kurį iš šių asmenų balsuotumėte tiesioginiuose Anykščių mero
rinkimuose?“ Per 10 dienų balsavo 1 447 portalo anyksta.lt skaitytojai.
Akivaizdžiais lyderiais tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Dalis Vaiginas bei
socialdemokratų kandidatas Dainius Žiogelis. D.Vaiginas surinko 35,9 proc., D.Žiogelis - 28,3 proc.
balsų. Dabartinis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis pagal šią apklausą į antrąjį turą nepatektų.

Spektaklis. Andrioniškio bendruomenės namuose kitą savaitę
planuojama parodyti režisieriaus
Jono Buziliausko draminį spektaklį „Prieblandoje“. Prieš spektaklį
Andrioniškio seniūnija paskelbė jį
norinčiųjų stebėti žiūrovų registraciją – tai galima padaryti užėjus į
seniūniją arba paskambinus nurodytu telefonu.

„Valstietis“ Dalis Vaiginas ir socialdemokratas Dainius Žiogelis yra pirmojo
anyksta.lt balsavimo lyderiai. Dabartinis meras Kęstutis Tubis liko trečias.
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Ieškau savanorio. Pageidautina
policininko. Bet gali būti ir milicininkas, nes metodika nuo anų
laikų nepasikeitė.
Per savaitę „Anykšta“ gauna
bent po du gąsdinančius laiškus
iš Anykščių savivaldybės, reikalaujančius paneigti, žadančius
įskųsti ir nubausti.
Už darbą atsilygins šv. Petras,
laikantis raktus nuo Rojaus vartų.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Vaikas tvirtino, kad jį mama išvarė iš namų
Antradienį, spalio 30 d., pro Užimtumo tarnybos pastatą ėjusi
anykštėnė pedagogė atkreipė dėmesį, kad ant suolo sėdi ne šiltus drabužius, o tik marškinėlius trumpomis rankovėmis dėvintis
vaikas. Užkalbintas berniukas sakė, jog motina išvarė jį iš namų.
Tai išgirdusi praeivė iškvietė policiją, taip pat buvo iškviesta ir
Vaikų teisių tarnyba.
„Anykšta“ užklausimą apie šį
įvykį trečiadienio, spalio 31 d.,
rytą išsiuntė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Viešųjų ryšių ir
komunikacijos skyriaus vedėjai
Vaivai Arnašei, kuri pažadėjo plačiau pakomentuoti šią situaciją. Iki
penktadienio, lapkričio 2 d., vakaro informacija redakcijos taip ir
nepasiekė.
Praeivė,
radusi
berniuką,
„Anykštai“ pasakojo, jog berniukas jai sakęs, kad mama jį iš namų
išvariusi po to, kai jis grįžęs iš treniruotės mamai pasiskundė, jog

kiti vaikai iš jo tyčiojasi. Mama
neva pasakiusi, kad jis tiesiog gali
eiti iš namų. Taip pat vaikas sakęs,
kad nenori grįžti į namus, jau geriau važiuos į vaikų namus.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Anykščių
policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė „Anykštai“ patvirtino, jog toks
įvykis buvęs, į įvykio vietą buvo
išsiųstas policijos ekipažas, vaikas
perduotas Vaikų teisių tarnybai.
Lietuvos Respublikos valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajone patarėja Laima Zukienė taip pat patvirtino, kad
toks įvykis buvęs, tačiau plačiau
pakomentuoti ji teigė negalinti –
nuo liepos 1 d. Vaiko teisių skyriai
jau nebėra pavaldūs savivaldybių
administracijoms (pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai – red.past.), tad ir su žiniasklaida bendrauja centrinės institucijos
atstovas spaudai.
Skandalai, kai iš šeimų dėl galimo smurto ar kitų aplinkybių iš
šeimų paimami vaikai, vilnija per
Lietuvą. Praėjusią savaitę Lietuvą
apskriejo žinia, jog iš kauniečių
šeimos buvo paimti ir laikiniems
globėjams perduoti du mažamečiai vaikai, iš kurių vienam neva
motina pliaukštelėjusi per rankas.
Tai pamatęs praeivis paskambino
policijai ir mama buvo sulaikyta,

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Prie Užimtumo tarnybos sėdėjęs vaikas teigė, kad geriau važiuos į vaikų namus,
negu grįš namo.

o vaikai paimti iš šeimos. Po daugiau negu mėnesį vykusio tyrimo,
vaikus vis dėlto nuspręsta grąžinti
jų tėvams.

Meldėsi už mirusius ir gyvuosius...

Raimondas GUOBIS

Visų Šventųjų dieną kapinės nušvinta viltingos atminties žiburėliais, meldžiamasi, džiaugiamasi susitikus gyvuosius, mylimus
ir seniai matytus.
Prisimenamos senosios ir kuriamos naujos tradicijos, kaip Butėnuose, kur jau kelintus metus, vidurdienį, jaukiame kapinių
kalnelyje susirenkama maldų valandėlei.
Šiemet Visų Šventųjų šventės
vidurdienio maldai Butėnuose susirinko ypatingai daug žmonių,
daugiau negu pusšimtis.
Pačioje smėlio kalvos viršūnėje,
prie visuomeninių paminklų - dar
1901 - iais jubiliejiniais metais pastatyto jaunimo kryžiaus, lemtingais 1940 metais iškilusio Butėnų
moterų katalikių kryžiaus bei 1989
m. atgimimo metais jaunimo sumūryto aukuro.
Čia skambėjo amžinojo gyvenimo viltimi persmelkta Evangelijos
pagal Morkų ištrauka: „Nenusigąskite. Jūs ieškote nukryžiuotojo
Jėzaus Nazariečio? Jis prisikėlė. Jo
čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo
paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams...“
Buvo sukalbėta ilga, ilga Visų
Šventųjų Litanija. Litanija, kurioje
kreipiamasi į daugybę šventų vyrų,
į visus tris arkangelus - Mykolą,
Rapolą ir Gabrielių, į mergelę Mariją ir daugybę šventų mergelių bei
našlių. Prasminga malda, kurioje
prašoma dangiškųjų užtarėjų ir

Viešpaties gelbėti nuo viso pikto,
rūstybės, staigios mirties, velnio
žabangų, rūstybės, neapykantos,
karo, maro, bado ir visų kitų nelaimių bei blogybių.
Už mirusius skambėjo „Viešpaties angelo“ malda, o gyvieji prisiminti maldoje už tėvynę Lietuvą
bei Butėnus, meldžiant Viešpatį
suteikti teisybės jausmą, ramybės
dvasią, dorybės meilę.

Eilėmis apie gimtąjį Butėnų kaimą prabilo Algirdas Baronas.
Pasimeldus, savos kūrybos istorinį eilėraštį apie Butėnus jausmingai išsakė Algirdas Baronas.
Ir dar kartą į visų susirinkusiųjų širdis nusileido ramybė, rodėsi

trumpam sustojo laikas, tik vėjelio
pūstelėjimas, auksu švytinčio berželio lapo skrydis žemyn priminė,
kad laikas eiti likimo paženklintu
žemiškuoju keliu...

Šiemet maldų už gyvuosius ir mirusius valandėlei Butėnų kapinėse susirinko daug žmonių.
Autoriaus nuotr.

Nugriaus buvusį vaikų darželį ir geležinkelio stotį
Anykščių rajono savivaldybės administracija su UAB „Alkuras“ pasirašė rajone esančių statinių griovimo bei teritorijų sutvarkymo paslaugų sutartį.
Savivaldybės skelbtą viešąjį pirkimą laimėjusi Kretingoje registruota bendrovė 34 bešeimininkius pastatus nugriaus ir teritorijas sutvarkys už 168 190 Eur.

Tarp numatytų nugriauti pastatų – daugiausiai nebenaudojami
žemės ūkio paskirties objektai:
karvių fermos, veršidės, kiaulidės,
silosidės ir kt.
Tarp numatytų nugriauti pastatų taip pat yra geležinkelio stoties

pastatas Skiemonių seniūnijos
Trumbatiškio kaime ir vaikų darželis Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų
kaime.
Daugiausiai pastatų – 13 – bus
nugriauta Troškūnų seniūnijoje.

g., kieme rastas vyro (g. 1961 m.)
kūnas be išorinių matomų smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Gautas vyro (g. 1965
m.), gyvenančio Vilniuje, Pašilaičių g., pareiškimas, kad spalio
30 dieną apie 12.30 val. atvykęs
prie jam priklausančios sodybos
Kurklių seniūnijos Gudelių kaime,
Gudelių g., pastebėjo, jog išdaužus
virtuvės langą patekta į negyvenamą namą. Iš virtuvės pavogtas raudono vyno butelis, saldainių dėžutė ir sausainiai. Padaryta žala 258
Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

val. Anykščiuose, Gedimino ir
Vorutos gatvių sankryžoje, vyras
(neblaivus, nustatytas 2,22 prom.
girtumas) (g. 1981 m.), gyvenantis
Anykščiuose, Žiburio g., vairuodamas BMW X3 (Didžioji Britanija), atsitrenkė į NISSAN ALMERA, kurį vairavo vyras (blaivus)
(g. 1945 m.), gyvenantis Vilniuje,
Savičiaus g. Eismo įvykio metu
niekas nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Temidės svarstyklės
Smurtas. Spalio 26 dieną apie
18.00 val. namuose Skiemonių seniūnijos Voversių kaime konflikto
metu vyras (g. 1975 m.) smurtavo
prieš motiną (g. 1936 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Mirtis. Spalio 29 dieną apie
10.00 val. parduotuvės Debeikių
seniūnijos Varkujų kaime, Ateities

Konfliktas. Lapkričio 1 dieną
apie 11.43 val. Kurkliuose, Gegužės g., namuose, blaivus vyras (g.
1994 m.) smurtavo prieš kartu gyvenančią blaivią motiną (g. 1966
m.), sukeldamas jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Avarija. Antradienį apie 13.12

- ANYKŠTA

spektras
Traukiasi. Parlamentarė Aušrinė
Armonaitė ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius penktadienį
pranešė besitraukiantys iš Liberalų
sąjūdžio. Partiją palieka ir daugiau
Vilniaus skyriaus narių. Liberalai
partiją palieka po nesutarimų su jos
vadovybe, kilusių dėl Vilniaus skyriaus sprendimo kitų metų savivaldos ir merų rinkimuose dalyvauti ne
su partijos, o su komiteto sąrašu. Dėl
šio sprendimo politikų narystė partijoje jau buvo sustabdyta. „Buvau
Liberalų sąjūdžio nariu, prisiėmiau
atsakomybę per sunkiausią partijai
laikotarpį ir tapau pirmininku, kai
teko jį traukti iš ypač sunkios padėties. Liberalu, panašu, būsiu ir iki
gyvenimo pabaigos. Tačiau šiandien
aš palieku Liberalų sąjūdį“, – savo
feisbuko paskyroje informavo R.
Šimašius.
Streikas. Protestuodama dėl
etatinio mokytojų darbo apmokėjimo Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinė sąjunga (LŠDPS) skelbia lapkričio 12 dieną pradėsianti
neterminuotą streiką. Šią reformą
Andriaus Navicko vadovaujama
profsąjunga vadina absurdiška, taip
pat piktinasi, kad ji priimta buldozerio principu. „Tai, kas įvesta, nėra
etatinio darbo apmokėjimo sistema,
o valandinis mokytojų darbo apmokėjimas pakeistas minutiniu, nes
mokyklų vadovai kartu su mokytojais priversti smulkmeniškai įvertinti
kiekvieną darbelį bei netgi numatyti
juos visiems metams į priekį, todėl
skaičiuojamos jau nebe valandos, o
minutės“, - penktadienį išplatintame
pranešime cituojamas LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Atleis. Pasitvirtinus įtarimams,
kad Panevėžio apylinkės teismo teisėja Gražina Kazilionienė vairavo
neblaivi, ji bus atleista dėl teisėjos
vardo pažeminimo, sako prezidentė
Dalia Grybauskaitė. „Toks elgesys
yra netoleruotinas ir bus griežtai
įvertintas. Jeigu įtarimai pasitvirtins,
prezidentė kreipsis į Teisėjų tarybą
dėl atleidimo pažeminus teisėjos
vardą“, – teigiama Prezidentūros komentare.
Vadovai. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius į Korupcijos prevencijos valdybos viršininkės
pareigas penkerių metų kadencijai
paskyrė teisininkę Rūtą Kaziliūnaitę.
O buvęs STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas
Gylys penkerių metų kadencijai paskirtas į STT Administravimo valdybos viršininko pareigas.
Kritika. Ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis atmeta Prezidentūros kritiką dėl gynybos biudžeto
augimo tempų. Vyriausybė krašto
apsaugos finansavimą siūlo didinti
nuo 873 mln. eurų šiemet iki 948
mln. eurų kitąmet. Pagal ekonomines prognozes, ši suma turėtų sudaryti 2,01 proc. bendrojo vidaus
produkto. Valstybės gynimo taryba
šiemet pavasarį sutarė, kad gynybos
finansavimas kitąmet turėtų siekti
2,05 proc. S. Skvernelis sako, kad
santykiniai skaičiai skiriasi dėl to,
kad ekonomikos augimas numatomas didesnis nei prognozuota anksčiau. „Geriau ne procentą turėti fiksuotą, bet gauti tuos pačius fiksuotus
pinigus (...). Gynybos finansavimas
bus užtikrintas tokia apimtimi, kokia
esame įsipareigoję padaryti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje
sakė premjeras.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

???

Kaip dažniausiai
atsiskaitote –
grynaisiais
pinigais ar
mokėjimo
kortele?
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Seniūnai buvo verbuojami tapti vieno
Robertas Aleksiejūnas
banko klientais
robertas.a@anyksta.lt
Antradienį, spalio 30 dieną, Anykščių rajono savivaldybėje surengtoje seniūnų sueigoje seniūnai
buvo agituojami tapti Šiaulių banko klientais ir socialinio tinklo „Facebook“ vartotojais.
Seniūnai taip pat informuoti, kad nuo ateinančių metų sausio 1 dienos seniūnijose nebeliks jų pavaduotojų etatų bei buvo raginami kuo skubiau rengti išsamias ir įdomias savo veiklos ataskaitas,
nes artėja savivaldos rinkimai.
Sueigoje paaiškėjo ir skandalingų faktų – nebežinia, kas turi kontroliuoti seniūnijų kapų prižiūrėtojus, o patikrinus, kaip jie atlieka savo pareigas, jų darbo vietose, apskritai, nerasta.
skyrą.
„Tai yra labai paprasta. Ji neturi
būti labai kažkaip specialiai ypatingai administruojama. Jūsų bendruomenės turėtų bendras erdves, kuriose yra skelbiamos visos žinios. Ten
galima telkti ir jūsų krašto išeivius,
dalintis informacija apie renginius“,
- kažkodėl tik apie vieno konkretaus
socialinio tinklo, nors jų yra gana
daug, privalumus seniūnams pasakojo A.Pajarskienė.
Nebeliks seniūnų pavaduotojų

Violeta KVEDERAITĖ
STASIŪNIENĖ:

–

- Dažniausiai atsiskaitau grynaisiais (smulkesnės išlaidos). Banko
kortelės – gerai, bet pastaruoju
metu dažnokai pasitaiko ryšio sutrikimų su banku. Pati dirbu prekybos srityje, susiduriu su ta problema (va, ir neturėk grynųjų...).

Gediminas DILYS:
- Stengiuosi tik kortele, nervina
kai kur nors neturi terminalo, nes
kai pažiūri kokiose rankose kartais tie pinigai pabūna, tai nesinori
jų čiupinėt, nors ir neilgai. Pavyzdžiui, nuo bambalių pridavimo
aparato iki bambalių lentynos ir
kasos. To pakanka, kad nebenorėčiau jų liesti.

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas ėmėsi naujos iniciatyvos – kartu su seniūnais skaičiuos pavienius arklių augintojus.
Banko atstovas prašė padėti
Seniūnų sueigos pradžioje seniūnai buvo informuoti, kad įvykus
viešajam bankininkystės paslaugų
pirkimui, savivaldybės administracijai, jos padaliniams ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms jas,
kaip ir iki šiol, teiks Šiaulių bankas.
Sueigoje dalyvavo ir du Šiaulių
banko atstovai, kurie seniūnams
pristatė banko teikiamas paslaugas
bei ragino ne tik juos, bet ir kitus
seniūnijų specialistus tapti banko
klientais.
„Ar nėra pavojaus, kad Šiaulių
banko padalinys išnyks iš Anykščių kaip SEB banko?“, - domėjosi
Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius.
„Padėkite mums“, - prašė Šiaulių
banko atstovas, aiškindamas, kad
tolimos ateities perspektyvos niekam nežinomos.
Palikdamas savivaldybės posėdžių salę ir pastebėjęs, kad čia yra
žurnalistas, Šiaulių banko atstovas
prašė apie tai, kas buvo kalbama su
savivaldybės vadovais ir specialistais, nerašyti.
Skaičiuos arklių augintojus

Loreta MAGYLIENĖ:
- Tik grynais. Kodėl? Man patogiau ir išlieka kontrolė. Jei neliktų
grynųjų, būtų nelabai protinga.
Juk dingsta elektra, sutrinka kompiuterių veikla. Juk visko pasitaiko. Ir kaip tada atsiskaityti?

-ANYKŠTA

Dar vienas seniūnų sueigos svečias buvo Antano Baranausko ir
Antano Vienuolio – Žukausko
memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Jis pristatė
Arklio muziejaus iniciatyvą, suregistruoti visus Anykščių rajone
esančius pavienius arklių augintojus, ir tai atliekant prašė seniūnų
pagalbos.
„Tikim, kad bent 100 arklių augintojų visame Anykščių rajone
atsiras“, - vylėsi A.Verbickas. Muziejaus direktorius
A.Verbickas
kalbėjo, kad yra sumanymas visus
arklių augintojus suburti į vieną vietą ir juos pagerbti. „Jie tapo unikumais“, - turėdamas galvoje, kad auginančių arklius kaimo žmonių yra
vis mažiau, pastebėjo A.Verbickas.
Nebeaišku, kas prižiūri kapus
Anykščių rajono savivaldybės

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja Audronė Savickienė prašė
seniūnų glaudesnio bendradarbiavimo prižiūrint seniūnijų kapines.
„Nebeaišku, kas kapines kontroliuoja – seniūnai ar komunalininkai“, - kalbėjo A.Savickienė, kuri
yra UAB Anykščių komunalinis
ūkis valdybos pirmininkė.
A.Savickienė taip pat pasakojo,
kad buvo surengtas reidas, kurio
metu tikrinta, kaip seniūnijose savo
pareigas atlieka kapų prižiūrėtojai.
„Kapų prižiūrėtojų reido metu
darbo vietose neradome“, - informavo A.Savickienė.
Seniūnams pažėrė kritikos
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vedėja A.Savickienė taip pat akcentavo, kad kai kurie seniūnijų seniūnai turi gerą humoro jausmą ir yra
linkę juokauti.
„Mes suprantame tą humorą, bet
gaunasi tokie dalykai, kad išeina
labai rimtai. Vienos seniūnijos seniūnas sumaišė kaimus, kuriuose
išnuomotos patalpos. Mane kontrolieriai veža į tą kaimą ir patalpas
prašo parodyti. Yra kontroliuojantys žmonės, lydintys žmonės – taip
nejuokaukit“, - apie kuriozines darbo situacijas dirbant su seniūnais
pasakojo A.Savickienė.
„Viskas gerai, viskas išsisprendžia. Mes ir patys kartais pasiklystame, kur nuoma, kur panauda, kur
patikėjimo teisė“, - seniūnus bandė
užstoti savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas.
A.Savickienė neatlyžo ir toliau
kritikavo seniūnus. Pasak Viešųjų
pirkimų ir turto skyriaus vedėjos,
yra ir tokių seniūnų, kurie atliekant
seniūnijų turto inventorizacijas, net
nežino, kiek jų prižiūrimoje teritorijoje yra pralaidų.
Kvietė kraustytis į feisbuką
Laikinoji Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė ragino seniūnus
kiekvienai seniūnijai susikurti po
socialinio tinklo „Facebook“ pa-

Anykščių rajono seniūnijos seniūnų pavaduotojai gavo savivaldybės administracijos įspėjimus, kad
jų pareigybė nuo sausio 1 dienos
bus naikinama.
„Tikriausiai nesusidūrėte su kokiais nors papildomais klausimais,
nes įstatymas aiškiai numato, kad
nuo sausio 1 dienos bus įsteigta valstybės tarnautojo pareigybė
– vyr.specialistas. Nereiks jokių
konkursų, tiesiog seniūnų pavaduotojams bus pasiūlyta pereiti į šią pareigybę“, - seniūnų sueigoje informavo savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Kurklių ir Kavarsko seniūnijose,
kurios neturi seniūno pavaduotojų,
vyr. specialistų pareigoms užimti
šiemet bus skelbiami konkursai.
Seniūnai domėjosi, ar dėl etatų pokyčių buvę jų pavaduotojai nenukentės finansiškai, tačiau
A.Gališanka patikino, kad dėl besikeičiančios mokestinės bazės atlyginimai padidės.
Mokė, kaip rašyti ataskaitas
Seniūnai informuoti, kad veiklos
ataskaitas dėl artėjančių savivaldos
rinkimų šiemet turės pateikti anksčiau – iki sausio 1 dienos.
„Paanalizuokite, kas tokio pas jus
atsitiko gero, kas pasikeitė, kokių
problemų iškilo, kokias išsprendėte. Tiesiog norisi daugiau tokios
analizės, kad būtų ir jums patiems
pasigirti, ir mums jus paprasčiau
vertinti. Pažvelkite kitu kampu, kad
nebūtų vien tik šablonai“, - seniūnų
prašė A.Gališanka.

savaitės citatos
Kai pasirengi savibeatifikacijai, tampi pažeidžiamas...
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys,
socialdemokratas, apie rajono
valdžios požiūrį į „Anykštą“:
„Anykšta“ atvirai ir drąsiai kelia
rajono problemas, o tai rajono valdančiajai daugumai nepatinka“.
Tik po darbo arba, kai į
Vasaknas išvažiuoja...

Mindaugas
SARGŪNAS,
Anykščių rajono tarybos narys,
liberalas, apie savivaldybės rašomus skundus dėl „Anykštos“
publikacijų:
„Gal labai daug laisvo laiko turi
savivaldybės administracija, jei
užsiima žiniasklaidos priemonių
nagrinėjimu?“
Paprastai nebūna daugiau nei
dviejų galų...
Gytis BALTRŪNAS, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
darbuotojas, išgirdęs anykštėnės
repliką, jog beglobių vaikų problemą ministerija sprendžia ne
nuo to galo:
„Jūs parodykit man tą galą ir aš
nuo jo pradėsiu“.
Kodėl Jums negrįžus mokyklos
gelbėti?
Nijolė PRANCKEVIČIENĖ,
Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotoja, apie tai, kokia buvo Anykščių
technologijos mokykla, kol ji joje
dirbo:
„Šita mokykla turėjo konkursus“.
Ir daugiau gražių dviskiemenių
žodžių yra...
Marius ABLAČINSKAS, švietimo ir mokslo ministrės patarėjas,
apie profesinio ugdymo įstaigas:
„Nenoriu vartoti žodžio „profkė“,
bet „profkė“ yra tapusi vieta, kur
tam tikra asmenų grupė dabar siekia
lengvesnio vidurinio išsilavinimo ir
nebūtinai profesijos“.
O žodis „univeras“ Jus žemina?
Danutė
MAŽVYLIENĖ,
Anykščių rajono tarybos narė, liberalė gėdino švietimo ir mokslo
ministrės patarėją:
„Man truputėlį gėda, kad ministrės
atstovas „profkės“ žargoną vartoja.
Turėdamas omenyje, jeigu mes esame provincija, tai esame tokio žemo
mentaliteto“.
Bus tramvajus, metro ir jūrų
uostas...

Savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja
Audronė Savickienė leido
suprasti, kad kai kuriems
seniūnams trūksta kompetencijos.

Audronius
GALIŠANKA,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius, žadėjo „kolūkiečių“ kvartalo gyventojams, jeigu šie nebesipriešins vaikų globos namų steigimui, šiame
kvartale:
„Tikėtina, kad jūsų kvartale pagerės šaligatviai, infrastruktūra“.

„ANYKŠTA“ TV
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Kodėl valdžia turi nuspręsti kiekvieną
mūsų žingsnį?
„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininką Tautvydą KONTRIMAVIČIŲ.
Pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS.
- Kur prapuolė Anykščių rajono savivaldybės Kultūros taryba? Pastaraisiais mėnesiais nieko
nebegirdėti apie jos posėdžius.
- Kultūros taryba baigė savo kadenciją, jaučia savo baigtį ir stengiasi neeskaluoti tų dalykų, kurie
paskui būtų panaudojami vienoje ar kitoje politinėje agitacijoje
arba politinėje kovoje prieš rinkimus. Tiesiog Kultūros taryba per
pastaruosius metus ėmė ir ramiai
pasitraukė į šalį, kad galėtų stebėti procesus, kurie vyksta ir netgi
tyliai rekomenduoti, kad ateityje
tokiomis sąlygomis Anykščiuose,
apskritai, Kultūros tarybos nereikia.
- Kokios sąlygos Jūsų netenkina?
- Kultūros tarybos žmonės yra
visuomenininkai, savo laisvu laiku
galvojantys apie Anykščių kultūros perspektyvas, šį bei tą pasiūlantys, bet jų nuomonė, jei ji yra
nepritarianti oficialiai Anykščių
rajono savivaldybės pozicijai, yra
ignoruojama. Šiuo atveju žvelgdamas į tai, ką per pastaruosius metus
darė Kultūros taryba, aš jau tyliai
pradedu rekomenduoti pertvarkyti
kai kurias funkcijas, kad Kultūros
tarybos veiklą ateityje prisiimtų
Anykščių rajono tarybos politikų

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
„...namai be Jo jau ne tie,
todėl bijau, kad man vis mažiau
jų reikės...“ – virpančiu balsu
kalba bičiulė, prieš porą savaičių
į Amžinybę palydėjusi savo jau
daug metų sunkiai sirgusį Tėvą.
Norėčiau ją paguosti, pasakyti,
jog tai – netiesa. Tačiau mano
tylą ji priima kaip savo žodžių
patvirtinimą.
Kai prieš dvidešimt metų,
darganotą spalio pabaigos dieną,
į Skiemonių kapines lydėjau savo
Tėvą, nesusimąsčiau, kad Jam
išėjus, namų reikės mažiau... Juk
juose liko Mama...
Ką reiškia tušti namai, pirmą
kartą suvokiau palaidojusi Tetą.
Gražiausios mano vaikystės vasaros prabėgo miško apsuptame

Nes R.Inčirauskas yra aukštos prabos, brangus menininkas.

grupė, Kultūros komitetas. Tą misiją turėtų atlikti politikai, tada jų
balsas būtų svarbus, girdimas, galų
gale jie galėtų ginti savo poziciją.
- Bet ar politikai yra kompetentingi spręsti klausimus, susijusius su menu, architektūra ir
panašiais dalykais?
- Ar supranta rinkėjai, ką tokiu
atveju renka politikais? Galima
svarstyti. Kultūros komitetas rajono Taryboje yra žmonių išrinkta
institucija. Tai yra kultūros žmonės, kurie nuėjo į politiką. O mes
nesame politikai, esame tiesiog visuomeniniai patarėjai.
- Ar tiesa, kad Kultūros tarybos
griūtis prasidėjo po to, kai Anykščių miesto centre ant daugiabučio
sienos buvo nupieštas gaidys (po
to iš Kultūros tarybos pasitraukė
muzikos pedagogas Stanislovas
Aglinskas, - red.pastaba)?
- Griūtis gal prasidėjo po to, kai
Kultūros taryba inicijavo forumą
dėl medinės pilies statybų ir kai tai
idėjai nebuvo pritarta. Po to gaidys, be abejo, metalo skulptoriaus
Romualdo Inčirausko situacija.
Visa tai žmones, kurie nori pasiūlyti savo nuomonę kaip labai svarbią ir tikisi, kad į tą nuomonę bus
įsiklausyta, be abejo, žeidžia.

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas
Tautvydas Kontrimavičius prisipažino, kad jo vadovaujama taryba jau nebenori kalbėti patiems sau.
- „Anykštos“ laikraščio skaitytojai jau skaitė apie tai, kad
tituluotas metalo skulptorius,
profesorius Romualdas Inčirauskas ėmėsi pakankamai įdomios
iniciatyvos miesto erdves puošti
netradiciniais meno kūriniais.
Kaip vertinate tokią iniciatyvą?
- Pats džiugiausias dalykas, kad
anykštėnai pasiekia kultūros, meno
aukštumas realizuodami save kitose vietovėse, grįžta į Anykščius

Tiltiškų kaime – nebuvo ten nei
tik išlydėdama mane namo vis
draugų, nei ypatingų pramogų,
klausdavo, „kada dabar atvatačiau ten aš, miesto vaikas,
žiuosi?“ Šiemet sukako keturioli„prisijaukinau“ didelėmis mėka metų, kai Jos nebėra... Lygiai
lynomis akimis į mane žvelgusį
tiek, kiek nesu miegojusi Jos
veršelį, mačiau su kokia meile ir
lovoje... Negalėjau, ir dabar nepagarba į savo arklį žiūri Dėdė,
galiu... Aplankau kaime belikusią
gal jau tada supratau, kad tampi
vienintelę tetą, kartą per kokius
amžinai atsakingas už tuos,
penkerius metus net pernakvoju
kuriuos prisijaukini... O kur dar
ten, tačiau kamaroje jau nelieku
molinis puodelis žemuogių, ilgos
miegoti...
vasaros dienos – suaugus vasaKai mirė tuose pačiuose
ros dienos kažkodėl kas metai vis
namuose gyvenęs Dėdė, jau
trumpesnės, pečiuje kepti blynai,
nebekėliau klausimo, norėsis ten
o vakarais – šiltas pienas...
sugrįžti ar ne... Ten reikia sugrįžPrisimenu, kaip važiuodama į
ti, vienai likusiai tetai gerokai
kaimą atostogauti, veždavausi
blogiau nei man...
pilnus krepšius žaislų, knygų, žaiKartais susimąstau – ar gadimų... Vis vien
lėčiau
...„O kur dar molinis puodelis Tiltiškes
rasdavau bent
vieną suaugusį,
žemuogių, ilgos vasaros dienos – pavakurį, atsisėdusuaugus vasaros dienos kažkodėl dinti
sį pailsėti po
namais?
kas metai vis trumpesnės, pečiu- Juk
sunkaus darbo,
je kepti blynai, o vakarais – šiltas įprastai
priversdavau
pienas“...
žaisti su lėlėmis
namais
arba bent jau
vadistalo žaidimo
name
ruletę pasukti...
tą vietą, kur gimėme, augome, iš
Su visu savo „turtu“ įsikurdakur išėjome į pasaulį... Man tai
vau kamaroje, ten, kur miegoda– Utena... Tačiau, tais momenvo Teta. Svečiui, t.y. man, užleitais, kai tikruosiuose namuose
dusi savo lovą, Teta atsiguldavo
pritrūkdavo šviesos ir šilumos,
gerajame kambaryje... Kas kad
Tiltiškės buvo namai...
pro miegančią vaikščiodavo kiti
Prieš penkerius metus, amnamiškiai... Niekada nesiskundė,
žiams atsisveikinusi su Mama,
kad nepatogu, kad nepailsėjusi,
supratau, kad namų sąvoka iš

ir stengiasi savo indėlį atiduoti ir
gimtajam miestui. Išgirdęs, kad
R.Inčirauskas savo menines akcijas nori realizuoti Anykščiuose,
tikrai apsidžiaugiau. Supratau, kad
tai bus kažkas tokio, originalaus,
kas Anykščių rajono savivaldybės
biudžetui neretai yra neįkandama.

- Menininkas savotiškai rizikuoja, nes jo iniciatyvoms
Anykščių miesto viešosiose erdvėse savivaldybės architektai
nepritaria...
- Žvelgčiau į šią situaciją kiek
kitaip ir šiek tiek ironiškai. Ar bet
kokiai iniciatyvai reikia kažkokio
valdžios atstovo pritarimo? Kas
prašo pritarimo, kai jaunavedžiai
ant tilto sugalvoja kabinti spyną
su savo meilės simboliais ir datomis? Kodėl valdžia turi imtis nuspręsti kiekvieną mūsų žingsnį?
Kai kurie žingsniai, o ypač meno
ekspromtai, gali būti visuomeninės provokacijos, skatinančios ir
kultūrinės minties raidą. Juolab,
kad R.Inčirausko sukurti ženklai
sąlygiškai yra nematomi. Jie netrukdantys gyventi, jei tu jų nenori pastebėti. Dabar, kai žinau,
aš kaskart pravažiuodamas Šaltupio upelį žvilgteliu į tą pusę ir
matau tą kuklų ženkliuką. Žinau,
kad jis šiam menininkui yra labai
svarbus. Kai aš pasiskaičiau jo
atsiųstą tekstą, kaip kilo mintis,
aš pajutau, kiek yra svarbūs kažkada gyvenime išgyventi ženklai,
patyrimai, kaip jie įkvepia menininką. Tikiuosi, kad tų įkvėpimų
R.Inčirauskas Anykščiuose ras ir
daugiau.

Visą pokalbį su Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininku Tautvydu Kontrimavičiumi žiūrėkite portale anyksta.lt, rubrikoje
„ANYKŠTA“ TV.
mano sąmonės pamažu išsitrina... Kažin ar begaliu tą butą
be jokių gyvybės ženklų – gėlės
nelaistomos nuvyto, o Mamos
auginta katė tapo anykštėne –
vadinti namais... Užsukdavau
kartais ten tik pasižiūrėti, ar
nuomininkai neišvertė sienų... Tik
kaskart užeiti būdavo vis sunkiau
ir sunkiau – ne mano, nenoriu...
Ir kai paskutinį kartą ten lankiausi – atidaviau naujiems buto
šeimininkams raktus, nepajutau
jokių sentimentų, išėjau, kaip
išeinama iš ofisų, darbo kabinetų... Išeinama ramiai, be emocijų,
išeinama suprantant, kad toje
erdvėje, kokia ji brangi bebūtų
buvusi, savo gyvenimus kurs
kiti... Viliuosi, kad ta „dėžutė“
kažkam taps tikrais namais...
Prieš keletą dienų aplankiau
savo garbaus amžiaus tetą, vieną
gyvenančią senoje troboje, ten,
kur prabėgo mano gražiausias
vaikystės laikas... Amžinybėn
išlydėjusi seserį, brolį dienas
ji leidžia tik su kate Margarita.
„Vasarą gerai, - sako ji man. –
Daržas, šiltnamis, gėlių darželiai, o ką reiks daryt žiemą...“
Pritariu jai, kad dabar bus
liūdniau, bet suprantu, kad ne
dėl atėjusio rudens ji nerimauja... Prasidėjus rudeniui daugelis
mūsų grįžtame į save, grįžtame
namo, nurimstame tam, kad atė-

jus pavasariui vėl prisikeltume...
Garbaus amžiaus žmogui ruduo
reiškia jau net tik nukritusius
lapus ar šalnos pakąstus rožių
žiedus...
„Kaip norėčiau, kad šituose
namuose liktų gyventi savi...“
– išlydėdama mane pro duris
prasitaria teta. „Nebijok, taip ir
bus...“ – sakau jai tvirtai, nors
akyse kaupiasi ašaros. Gerai,
kad anksti temsta, nesimato šypsenų, bet nesimato ir ašarų...
Labai norėčiau, kad toks tetos
noras išsipildytų, kad stovinti
troba taptų namais saviems,
patiems artimiausiems... Kad
uždegus žvakutės ant Salako
kapinėse palaidotų savųjų
kapų, dar labai ilgai būtų kur
užvažiuoti... Tegu ir nesikūrena
didžiulis pečius, bet bent jau
kvepia aviečių arbata...
Grįžusi į savo namus suprantu,
kad tos išdavikės ašaros krito
ne dėl išgirstų tetos žodžių... Jos
krito supratus, kad namai yra
tol, kol esi laukiamas, tol, kol ant
durų nekaba tvirta spyna...
Mano žodžius savo garsiais
„miau“ patvirtina namų sinonimu man esančios dvi katės...
Norisi palinkėti, kad padėję
gėlės žiedą ir uždegę žvakelę išėjusiems, turėtumėte vietą sugrįžti,
sušilti, pabūti, prisiminti...

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, turi kviesti mobilųjį laiškanešį
tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Šimtas istorijų
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Visiems ateina laikas išsiskirti...

Lina DAPKIENĖ

Visų Šventųjų diena (lapkričio 1-oji) ir Vėlinės (lapkričio 2-oji)
– visų mirusiųjų minėjimo diena, kai kiekvienas iš mūsų dar stipriau pajuntame ilgesį, persipynusį su susikaupimu ir pagarba
išėjusiems. Šios dienos nejučia priverčia stabtelti mus, nuolat
skubančius. Pagarba mirčiai ir išėjusiems artimiesiems suspindi
žiedais, daugybe žvakių liepsnelių, suspindi gailios ašaros lašu.
Į širdį beldžiasi ilgesys, kviečiantis vėl mintimis prisiglausti prie
mylėtų ir nepamirštamų, iki skausmo pasiilgtųjų...
Kaip paleisti? Kaip susitaikyti su artimo žmogaus netektimi?
Kaip atsitiesti? Daugybė „kaip?“, o rasti atsakymus sunku iki
skausmo.

Gimimo dienos proga vyro Antano dovanota puokštė – labai brangus prisiminimas Sofijai.
darbai kabo iki šiol. O šiaip gal net
kokį tūkstantį darbų yra nutapęs,
įvairiose parodose dalyvavęs. Keli
užsakyti jo darbai yra išsiųsti į užsienį, į Ameriką.

Mokytojas Antanas Šleikus (1933 - 2018) buvo neabejingas
tam, kas vyksta Anykščiuose.
Pedagogo, literato, tautodailininko Antano Šleikaus namuose
lankiausi prieš dešimt metų. Tąkart iš nuvežtos nuotraukos tapytojas nutapė nuostabų darbą
– mūsų sodybą. Iki šiol atsimenu
tvarkingą tautodailininko darbo
kambarį. Lyg parodoje ant sienų
išeksponuoti gražūs ir dideli nutapyti darbai. Juose – Kavarsko
miestelio vaizdai, peizažai, natiurmortai, keletas darbų religine tematika. Daugybė gražiai
sustatytų įvairių knygų.
Šiemet sugrįžusi į Šleikų kiemą ir belsdamasi į duris žinojau,
kad jas atidarys tik šviesaus atminimo Antano žmona Sofija.
Maloniai pakviesta užeiti, atsargiai ir pamažu noriu prisiliesti prie to, ką, esu tikra, vis dar
skauda – juk vyras Antanas išėjęs iš šio pasaulio prieš penkis
mėnesius, bet vis dar tebeesantis
ryškiuose atminimuose, nutapytuose paveiksluose, parašytuose
eilėraščių rinkiniuose. Pokalbis
buvo jaukus ir šiltas, šildantis
mus visus – esančius ir išėjusius.
- Suprantu, kad ilgesys labai
spaudžia širdį. Nutrūko artimo
žmogaus gyvybė...
- (Sofija paima į rankas laikraštį „Anykšta“ – red. past.) Buvo
paskelbta Pro memoria, kad tą
savaitę du šviesuoliai Anapilin išėjo. Antanas išėjo amžinojo poilsio
tyliai, nepastebimai. Savo darbo
kambaryje. Tarsi ilgu miegu būtų
užmigęs... Mes su sūnumi manėm,
kad dar miega. Deja, tai jau buvo
mirties miegas... O, kad aš galėčiau literatūriškai ir vaizdingai,
kaip mokėjo jis, viską išsakyti, kas
man spaudžia širdį ir ką aš jaučiu!
Antanas buvo žodžio meistras – jis
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, ėjo vadovaujančias pareigas
Ukmergės mokyklose, buvo Kavarsko vidurinės mokyklos direktorius. Rašė tekstus, kūrė eilėraščius. Yra išleidęs keletą poezijos

rinkinių. Eilėraščius spausdino rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.
Rūpinosi savo gimtojoje sodyboje,
Sirvydų kaime įsteigtu Konstantino Sirvydo muziejumi, kuris buvo
atidarytas 2013 metais. Antanui,
kaip literatui, šis muziejus buvo
labai svarbus ir brangus. Iki muziejaus atidarymo kruopščiai rinko
medžiagą, bendravo su mokslininkais. Pats ten viską tvarkė, švarino,
taisė. Buvo sukaupęs įvairios informacijos tiek apie K. Sirvydą, tiek
ir apie visus kitus sirvydiečius, nes
kelios šeimos turėjo tą pačią pavardę. Antanas viskuo domėjosi: apie
senovę, kaip gyveno sirvydiečiai.
Kaimo pavadinimas taip pat galėjo
kilti nuo pavardės Sirvydas. Amžinatilsį mano vyras buvo kreipęsis į Anykščių rajono savivaldybę
dėl lėšų skyrimo muziejui įkurti,
tačiau jų nebuvo skirta. Gaila, bet
dabar tas namas jau yra irstantis.
Šiemet, balandžio 20 d. buvo
gavęs kvietimą vykti į iškilmingą
Ukmergės A. Smetonos gimnazijos 100 metų minėjimą. Pirmoji
lietuviška gimnazija Ukmergėje
planavo švęsti jubiliejų spalio 20ąją (varto išsaugotą kvietimą ir
laikraštį „Ukmergės žinios“ – red.
past.). Nebenuvyko pagal tą kvietimą. Paskambinau į gimnaziją,
pranešiau, kad Antano nebėra, kad
atgulė amžinojo poilsio, pasakiau,
kur palaidotas. Būtent toje A. Smetonos gimnazijoje jis buvo dirbęs
direktoriaus pavaduotoju. Visi
amžinybėn išėjusieji, kaip skaičiau „Ukmergės žinių“ laikraštyje,
buvo pagerbti tylos minute.
J. Basanavičiaus gimnazijoje
Antanas direktoriavo. Jis daug prisidėjo prie to, kad Ukmergės 1-oji
mokykla atgautų J. Basanavičiaus
vardą.
Paliko daug nutapytų darbų.
Pats ir rėmus pagamindavo, juos
nudažydavo. Savamokslis tapytojas, bet jo darbai, ypač gamtos
vaizdai, daug kam patiko. Kavarsko kavinėje „Šaltinis“ du ar trys jo

- Kaip aštriai pajutote vienišumą? Turite vaikų?
- Du sūnūs ir dukra yra mano
didžiausia paguoda, didžiausias
gyvenimo ramstis dabar. Sūnūs
dvynukai. Abu gyvena čia pat, su
manimi, tad labai skausmingai to
vienišumo gal ir nesu dar pajutusi.
Ir dukra vis atvažiuoja iš Vilniaus.
Kita vertus, žinoma, kad vienatvė
kažkiek slegia. Čia būta, čia gyventa, kiekvienas jo daiktas man
jį primena ir primins. Dabar tie
vakarai tokie ilgi, bet knygas paskaitau, spaudą. Pamąstau, praeitį
prisimenu...
- Sakoma, kad laikas gydo?
- Aplankau jo kapą, žvakelę uždegu, maldą sukalbu. Yra laikas
gyvent, yra laikas išeit. Ilgesys netekus ilgam išlieka.
- Esate jaunesnė už šviesaus
atminimo Antaną?
- Vyresnė. Penkeriais metais.
- Na, ir nustebinote! Papasakokite nors truputį apie save.
Kokia Jūsų profesija?
- Aš esu istorikė. Gal todėl man ir
nesunku detaliai visus faktus atsiminti (šypsosi – red. past.). Dirbau
ilgai ir daug. Kur kviesdavo pavaduoti, ten pavaduodavau. Antanas
ir juokėsi: „Aš direktoriumi dirbau,
tu mokytoja, bet tavo pensija didesnė“. O aš sakydavau: „Reikėjo
tau daugiau dirbt pamokose, o ne
vadovaut.“ Mat tais laikais už vadovaujantį darbą mokykloje alga
nebuvo didelė. Man didelis pamokų skaičius susidarydavo.
- Kokį prisimenate savo vyrą?
Jo asmeninės savybės, vertybės,
pomėgiai?
- Po studijų gavęs paskyrimą į
Kavarską, dirbo laikraščio „Stalino vėliava“ redakcijoje, o vėliau
jau prasidėjo jo, kaip pedagogo,
kelias. Visą gyvenimą atsakingai
dirbo savo mėgiamą darbą. Labai
vertino darbštumą, pareigingumą.
Ir pats labai atsakingai žiūrėjo į
kiekvieną darbą, nesvarbu, kas tai
būtų: ar tvarkaraščių sudarymas, ar
kokių aprašų parengimas. Reikėdavo juk ir susirinkimams pranešimus pasiruošti. Dirbdavo ir per
naktis, jei reikėdavo. Jei paprašy-

davo, pavyzdžiui, nutapyti kokį
darbą per savaitę, taip ir laikydavosi sutarimo – sėdėdavo per naktis, bet padarydavo laiku. Reiklus
sau ir kitiems buvo. Nepraleisdavo
nė vienos darbo valandos.
Labai gerbė ir mylėjo savo šeimą. Keleri metai atgal buvo susiklijavęs daugybę senų nuotraukų.
Pakviesdavo mane, rodydavo į tas
nuotraukas ir sakydavo: „Žiūrėk,
jau jų nebėra, ir jo seniai nėra, o
aš dar čia.“ Labai brangino tas senas nuotraukas: savo senelių, savo
tėvų, kolegų.
Kai tik turėdavo laiko, visada
tapydavo ar rašydavo. Paskutiniais
savo gyvenimo metais mažiau dirbo, nes ir regėjimas prastesnis, ir
vaikščiojo jau sunkiai. Atmintis
irgi susilpnėjo. Klausdavo manęs
„Ir kaip tu viską atsimeni? O aš,
va, daug ką užmiršęs.“
Pakankamai jautrus buvo, pastabus gamtos grožiui. Kai važiuodavo rudenį Ukmergės ar Anykščių
link, gėrėdavosi rudens spalvomis.
- Ko labiausiai trūksta?
- Namai atrodo tušti, nors viskas likę taip, kaip buvę. Jo darbo
kambarys toks pats, koks buvo jam
gyvam esant. Ant sienų kabo tapyti
paveikslai. Visos knygos yra taip,
kaip jo sudėta. Lauke buvo pasistatęs atskirą erdvę kūrybai. Šiek tiek
juokaudamas sakydavo: „Čia bus
mano paveikslų galerija.“ Nueidavom ten kartu. Paskutiniais metais
padėdavau jam susitvarkyti daiktus: rėmus, spalvas ir kita.
Antanas labai norėjo, kad gėlės
augtų šalia tos jo galerijos. Pamenu, buvo ruduo, o jis apie gėles
man kalba, skubina ką nors sodin-

ti. Sakiau: „Palauk, ateis pavasaris,
pamatysi, kiek aš tau gėlių prisodinsiu!“ Daugybę zinijų prisodinau, nors ir nebebuvo jau Antano.
Gaila, kad nebepamatė tų mano
prisodintų žydinčių gėlių...
- Kas labiausiai nuramina?
Šiltas dukros žodis, mišių užpirkimas ir malda?
- Dukra atvažiuoja, padeda kapus sutvarkyt. Anūkai jau dideli,
vienas dirba advokatu. Susivaldau,
nes visiems ateina laikas išsiskirti.
Taip buvo, ir taip bus. Nuo likimo
niekur nepabėgsi.
- Į mirtį žvelgiate kaip į natūralų ir neišvengiamą procesą?
- Taip.
- Ar mintimis vis dar pasikalbate su Antanu?
- Pasikalbu. Dažnai. Prisimenu
praeitą gyvenimą nuo pradžios,
nuo vaikų auginimo. Buvo ir rūpesčių. Vaikai sirgo, reikėjo rūpintis. Anksti į darbą grįžti tuomet
reikėjo, nors dvynukai – metinukai. Vėliau sūnūs armijoje tarnavo
Lvove, Ukrainoj, tai du kartus buvau nuvažiavusi aplankyti. Gyvenimas ir ilgas, ir trumpas.
- Yra tikima, kad žmogaus vėlė
nemirtinga... Susitiksim anam
pasauly. Kas Jums yra Vėlinės?
- Liūdna diena. Pagalvoju, kur
jie, išėjusieji, dabar gali būti, kur
keliauja. Gal laukia savų ateinančių...
Nuoširdžiai dėkoju Jums už
pokalbį!

Antano Šleikaus paveiksluose - gamta, gimtinės vaizdai.

Autorės nuotr.
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Savivaldybė neįsižeidusi nebemoka
išklausyti net gyventojų pastabų
Pastabos jau ne tik iš „Anykštos“, bet ir iš anykštėnų pusės
Anykščių rajono savivaldybės traktuojamos kaip neatitinkančios
tikrovės, tendencingos ir neteisingai interpretuojamos.
Portale anyksta.lt paskelbtas jau spėjusios anykštėnų palaikymo sulaukti ir tik per plauką į Anykščių rajono tarybą nepatekusios, buvusios mokytojos Marijonos Fergizienės laiškas „Kaip
Anykščiuose laužomi gyventojų gyvenimai?“ sulaukė ugningos
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Ievos Gražytės reakcijos.

Sukritikavusi Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus darbą, anykštėnė Marijona Fergizienė savivaldybės buvo
apkaltinta tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimu.

Anykštėnė Marijona Fergizienė
gana dažnai „Anykštai“ atsiunčia
laiškų, kuriuose išdėsto savo nuomonę apie gyventojams aktualias
problemas: daugiabučių namų
administravimą, susisiekimą vietiniais autobusais, savivaldybės
vadovų bei savivaldybei pavaldžių
įstaigų veiklą ir pan. Anykščių rajono savivaldybę kažkodėl suerzino šis M.Fergizienės laiškas:
„Anykščių mieste daugiabučiuose gyvena apie 3000 šeimų.
Pusė iš jų gauna kompensacijas už
šildymą. Iki 2018-10-25 dėl kompensacijų kreipėsi 539 gyventojai,
reiškia tik pusė, turinčių teisę ją
gauti. Noriu paaiškinti priežastį,
kas trukdo gyventojams laiku iki
šildymo pradžios tą paslaugą susitvarkyti.
Kaltininkė Socialinės paramos
skyriaus blogai organizuojamas
darbas. Išvyti juos iš darbo per
maža. Jie sujaukia šimtų anykštėnų gyvenimą.
O buvo taip. Anykščių Socialinės paramos skyriuje buvo pastatyta stiklinė siena ir įvestas vieno
langelio etatas. Ji šiandien ir priiminėja gyventojus su talonais.

Tuos talonus gyventojams, kuriuose užrašyta data, kada jie gali
ateiti, apsiforminti dėl kompensacijos už šildymą, išdalijo prieš kelis
metus. Vieni gali ateiti spalio, kiti
lapkričio, kiti gruodžio mėn. Iki
tol, kol jiems bus suteikta kompensacija, jie turėtų mokėti už šildymą
100 procentų. Iš tikrųjų kompensacijų gavėjai nėra tokie patriotai,
kad mokėtų visą mokestį, todėl galiu garantuoti, kad tie neapiformintieji nemokės tol, kol nebus paskirta kompensacija. UAB „Anykščių
šiluma“ dėl išsižiojusių socialinės
paramos skyriaus darbuotojų darbo, jau turi užprogramuotus 500
skolininkų. Po kelių mėnesių skolininkai gaus pranešimus, kad jau
suteikta kompensacija, paaiškės,
kad jau susikaupė nemaža suma,
kurią reikia mokėti. Ir vėl mokėjimas už šildymą bus atidėtas.
Ar visur taip maustomi gyventojai? Ne. Pakruojyje kompensaciją
už šildymą pradėjo forminti spalio
1 d. Dirbo penkios darbuotojos.
Visus priimdavo, nors tekdavo
padirbėti ir po darbo. Per 10 dienų darbas buvo baigtas. Taip dirba
jau daug metų. Visi žino, kad nuo

šildymo pradžios visiems, kam reikia, bus kompensuojama.
Anykščiuose kompensacijas formina vieno langelio darbuotoja.
Ateina su talonais. Vienas talonas
20 min. Per valandą ji apiformina
3 gyventojus. Kurie talonų neturi, gali pakelti skandalą, tada juos
apiformina antrame aukšte dirbanti darbuotoja. Dar viena darbuotoja
priiminėja gyventojus iš kaimų.
Tikiuosi, kad pasitaupant darbą, jo
užteks iki Kalėdų.
Gerb. „Anykšta“, norėčiau žinoti,
kas bus nubaustas už 500 gyventojų, kurių neapiformino dėl šildymo
kompensacijų gavimo, iki šildymo
pradžios. Keistas ir vadovų požiūris. Žino, kad tas darbas turi būti padarytas laiku, bet dėl padarytų kiaulysčių gyventojams yra ramūs“.
„Anykštai“ atsiųstame laiške Anykščių rajono savivaldybės administracija aiškina, kad
M.Fergizienės tekste išdėstyti faktai yra tendencingi ir neatitinkantys tikrovės, tačiau kurie konkrečiai, kaip to reikalauja Visuomenės
informavimo įstatymas, nenurodo.
(Nukelta į 14 psl.)

Valdininkai nesusikalba su anykštėnais
(Atkelta iš 1 psl.)
Pirma – vežėčios, paskui arklys
„Kolūkiečių“ kvartalo gyventojai apie būsimą sprendimą jų
kvartale įkurti vaikų namus sužinojo prieš pat rajono Tarybos posėdį, tačiau spėjo surinkti net 72
parašus ir kreipėsi į rajono Tarybą.
Gyventojai prašė atidėti sprendimo
priėmimą. Tačiau, rajono valdžia
per Tarybos posėdį aiškino, kad
sprendimą dėl namo pirkimo reikia
priimti skubiai - kitaip „nuplauks“
projektinis finansavimas. Tik socialdemokratas Dainius Žiogelis
per posėdį nuogąstavo, jog bendruomenei neišaiškinus situacijos,
nesutarus su ja, kils problemų,
žmonės bus supykdyti. Bet dauguma rajono Tarybos narių nutarė,
jog reikia skubaus sprendimo, neatsižvelgiant į kvartalo gyventojų
nuomonę. O kai kas iš deputatų net
viešai smerkė prieš vaikų namų
steigimą protestuojančius žmones.
Visgi, rajono valdžia po to, kai
jau buvo priimtas sprendimas pirkti namą Švyturio gatvėje ir jame
įsteigti bendruomeninius vaikų
namus, nusprendė sukviesti „kolūkiečių“ kvartalo gyventojus. Bet
panašu, kad situacijos aiškinimas,
kai sprendimas jau priimtas, tik dar
labiau suerzino bendruomenę.
Abejoja, ar kaina yra logiška
Pirmadienį, spalio 29-ąją, į
Anykščių kultūros centro mažąją
salę susirinko apie 30 Švyturio ir
aplinkinių gatvių gyventojų. Situaciją bandyta valdyti moderniai.
Bent jau renginio pradžioje...
Keli rajono valdžios atstovai
(meras Kęstutis Tubis šiame susitikime nedalyvavo) su gyventojais
buvo susodinti ratu. Visi diskusijos

dalyviai turėjo prisistatyti. O šią
„apvalaus rato“ diskusiją moderavo svečias iš Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Gytis Baltrūnas.
G.Baltrūnas, pradėdamas renginį, sakė esąs „tas, ant kurio galima
kabinti visus ožius“ ir tikino, kad
„Lietuva yra paskutinė Europos
Sąjungos šalis dar turinti kūdikių
namus“.
Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura gyventojams
aiškino, kad Švyturio gatvės name
gyvens aštuoni nuo 9 mėnesių iki
10 metų amžiaus vaikai, juos prižiūrės 2 socialiniai darbuotojai ir 4
socialinių darbuotojų padėjėjai, o
šių namų išlaikymui skirtas Europos Sąjungos finansavimas.
Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai dirbs pamainomis, vaikai
nebus paliekami be priežiūros.
Bendruomeninių vaikų globos
namų idėja - tėvų globos netekusiems vaikams sukurti kiek įmanoma šeimai artimesnę aplinką.
Savivaldybės
administracijos
direktorius Ramūnas Blazarėnas
tikino, kad sunku buvo rasti vaikų
namams tinkamą namą, kad labai
reikėjo skubėti, todėl gyventojai ir
nebuvo informuoti.
194 kv.m. namą Švyturio gatvėje, kurį pirks savivaldybė, turto
vertintojai įvertino 82 tūkst. eurų,
jo savininkas prašė - 95 tūkst, o suderėta suma - 87 tūkst. eurų. Gretimą namą neseniai nusipirkęs vyras
stebėjosi, kad jo analogiškas namas
turto vertintojų įvertintas 67 tūkst.
eurų, o šalia esantis - jau gerokai
brangesnis. „Pirkit ir mūsų namus,
už 100 tūkst. parduodame“ - replikavo keli kvartalo gyventojai. O
R.Blazarėnas tikino, kad „tiek pat
prašė ir už namą Leliūnuose“.
Nori ramybės

Gyventojai valdininkų klausė,
kodėl kokiame nors kaime namas
vaikų namams neperkamas. Pasak
jų, šalia Švyturio gatvės namo beveik nėra žemės, todėl vaikai neturės ką veikti. „Pas save, Elmininkuose, pirkit“ - kažkas repliką taikė
Naujuosiuose Elmininkuose gyvenančiam R.Blazarėnui. „Didžioji
dalis čia gyvenančių – senjorai.
Sklypai neaptverti, o dešimtmečiai
vaikai jau vagiliauja“ - piktinosi į
renginį atėję anykštėnai.
Traupyje gyvenantis Anykščių
rajono vicemeras Sigutis Obelevičius pasakojo, jog jo kaime gana
ilgai veikė vaikų šeimyna. Pasak
vicemero, traupiečiai pradžioje
taip pat bijojo vaikų, bet paskui
džiaugėsi, kad miestelyje įsikūrė
šeimyna.
„Mes statėm, vargom, o dabar
nei gyvent ramiai galėsim, nei
namų parduot galėsim. Mes pensininkai, norime ramybės“ - nuogąstavo auditorija.
O savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka
nutarė mesti štai tokį kozirį: „Tikėtina, kad jūsų kvartale pagerės
šaligatviai, infrastruktūra“. Šis pažadas sukėlė ironišką auditorijos
juoką.
Ažupiečių kvartalo seniūnaitė,
mokytoja Dangira Nefienė, pati
užauginusi penkis vaikus, apie problemą kalbėjo diplomatiškai. „Kas
yra nauja - tas nerimą kelia./.../ Iššūkis - savivaldybei, iššūkis ir kaimynams“ - sakė mokytoja. Ji tik
atkreipė dėmesį, kad sprendimas
buvęs labai greitas, o kvartalo infrastruktūra labai jau apleista.
Savivaldybės administracijoje
dirbanti, Ažupiečiuose gyvenanti,
daugiavaikė motina Violeta Juciuvienė sakė mananti, kad reformos
pradedamos ne nuo to galo. Pasak
jos, reikia ne vaikų namus smulkinti, o dirbti su šeimomis, kad beglo-

Diskusijos dalyviai buvo pakviesti susėsti ratu.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
bių vaikų nebūtų. „Ne nuo to galo
pradedam“ - kalbėjo V.Juciuvienė.
„Jūs parodykit man tą galą ir aš
nuo jo pradėsiu“ - replika į repliką
atsakė G.Baltrūnas
Žadėjo nenuleisti rankų
Besitęsiant diskusijai, atmosfera
kaito. Abi pusė „mėtėsi“ žodžiais.
Ažupiečių gyventojai reikalavo,
kad savivaldybės atstovai atšauktų
sprendimą dėl vaikų namų steigimo jų kvartale, o valdininkai ėmė
irzti, kad nepavyksta įtikinti gyventojų.
„Jūs mūsų nuomonės neišgirdote. Reiškia, mes - nulis, bet mes
taip nepaliksime“ - pyko gyventojai. A.Gališanka kalbėjo, kad po
metų gyventojų nuomonė apie vaikų namus pasikeis, o R.Blazarėnas
vylėsi, kad „atrasime mes tą susitarimą“. Beje, jis šyptelėjo, kad
„bendruomenė šį kartą labai gražiai susitelkė...“
Antradienį R.Blazarėnas ir
A.Gališanka važiavo į Švyturio
gatvę, pavaduotojas direktoriui parodė namą, kurį ruošiamasi pirkti.
Valdininkai vėl susitiko su aplinki-

nių namų gyventojais ir vėl nebuvo
paminėti gerais žodžiais.
Beje, Anykščių savivaldybės
administracija pirks ir dar vieną
namą mieste ar rajone, kuriame
bus įkurti dar vieni bendruomeniniai vaikų globos namai.

užjaučia

Tyliai kaip žvakės
užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę,
šviesą, meilę....
Dėl brangios mamytės
mirties Romą TYLIENĘ
užjaučia klasės draugai
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. (kart.).
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Velnias su trimis aukso plaukais
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Laukiniai Vakarai. Beribiai
krantai
12:55 Gibraltaras – laukinių gyvūnų
namai
13:55 Puaro N-7
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Aš priglaudžiau prie žemės
širdį. N-7
22:20 Karštos gaudynės N-14
23:50 Šokantys arabai N-14
01:30 Laukiniai Vakarai Beribiai
krantai (kart.)
06:25 Dienos programa.
06:30 “Madagaskaro pingvinai” (k)
07:00 “Įspūdingasis Žmogus-voras”
07:25 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”

07:50 Vėžliuko Semio nuotykiai 2
09:35 Medžioklės sezonas atidarytas
11:15 Mažosios lenktynės
13:00 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės
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 Žaibiškas kerštas N14.
00:05 Akis N14.
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 “Arlo - kalbantis paršelis” N-7
14:00 “Drakonų kova. Evoliucija”
N-7
15:45 “Magiškoji nosis” 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 “Septynios seserys” N-14
00:35 “Kirtis dešine” N-14 (kart.)
06:20 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas (k).
07:20 Pašvaistė. Liepsnojanti
padangė (k)

08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 Dramblių karalius
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7
16:30 “Nusikaltimų miestas” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai Žalgiris.
19:30 Likimo ironija, arba po pirties
N-7
23:25 Vienuolis nusileidžia nuo
kalno (k) N14
01:45 Nėra kur slėptis (k) N14
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)
11:05 “Būrėja”
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai”
12:10 “Didelės svajonės, mažos
erdvės”
13:30 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 “Sicilijos mafija” N14
22:55 Aeroplanas N-7
00:45 Griausmingieji Čarlio angelai
(k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Martynas Kuliavas ir draugai.
Netikėti prisilietimai. (kart.).

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 2 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 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 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
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 penktadienis (k). N-7
11:15 “Meilės sparnai”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7

13:20 “Aukštakulnių kerštas”
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 Žmogus be praeities N14
00:20 “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
09:55 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” -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
00:00 “Apsukrios kambarinės”
N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teo-

rija” N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:45 “Reali mistika” 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 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Žmogus iš plieno N-7
23:50 Likimo ironija, arba po
pirties (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų
šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis” N-7
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 Meilės punšas N-7
22:50 “Mano lemties diena”
N-7
00:45 Komisaras Falkas.
Operacija “Lakštingala” N14
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07:10 ARTi. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 Neribotos žmogaus galimybės
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai. 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.
16:00 Kultmisijos.
16:45 Mokslo sriuba. (kart.).
17:10 Nacionalinė paieškų tarnyba.
18:00 Jaunųjų konkursų laureatų ir
Euroradijo koncertas.
19:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
(kart.).
19:30 Jaunųjų konkursų laureatų ir
Euroradijo koncertas.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21:50 Šv. Jurgio meno sezonas
2018. Religinės muzikos koncertas
„Jo valia“.
23:00 Anapus čia ir dabar. (kart.).
23:45 Marni N-14. (kart.).
01:50 Kultmisijos. (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Priešaušrio Lietuva”. (kart.)
07:00 “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 “Mauglis” (kart.)
11:25 “Linkėjimai beždžionėlei”.
(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 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio kulinarinės
kelionės”
17:00 “Tėvas Braunas”
18:00 “Šokiai!”
20:00 “Mauglis. Paskutinė Akelos
medžioklė”
20:25 “Didysis praradimas”.
20:40 “Reksas”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kanados svajonė. Viskas iš
pradžių” N-7
22:55 “Sendaikčių išpardavimo
paslaptis. Mirties kambarys” N-14
(kart.)
00:45 “Šokiai!” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Žydrosios planetos stebuklai” (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 “Sekmadienis su Kauno
„Žalgiriu““. Lietuva.
11:00 “100% Dakaras”. N-7
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
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
00:00 “Skorpionas” (kart.) N-7
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.
Užmušti blogį“ 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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PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kaunas Talent In memoriam. (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 12
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
13:55 Pasaulio lietuvių žinios.
(kart.).
14:20 Alė Rūta. Ilgesys. (kart.).
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. Vilniaus
sąsiuvinis.
18:15 Mylėti ir atleisti. (kart.).
18:55 Teroro aktai Paryžiuje.
Valdžios pozicija N-7
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Pianinas N-14
23:30 Istorijos detektyvai.
00:15 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Mauglis. Paskutinė
Akelos medžioklė” (kart.)

06:55 “Didysis praradimas”
(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
11:00 “Kanados svajonė. Viskas
iš pradžių” (kart.) 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 “Mauglis. Kova”
20:25 “Kūlverstukas eina į
mokyklą”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Mėlynoji paukštė” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.)
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Gyvenimas susimetus”
(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 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Centurionas” N-14
23:00 “Amitivilio siaubas.
Pabudimas” S
00:45 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba. Laida
žvejams.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „24/7“.
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.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Konsultantas“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Adomo obuolys. N-7
00.00 „Konsultantas“ 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 2 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.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė 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
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris”
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”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
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 Degantis žmogus N14.
01:35 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
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 “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 “Paskutiniai riteriai” N-14
00:20 “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 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Slaptas planas N14
22:55 Žmogus iš plieno (k) N-7
01:35 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” (k) N-7
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Būrėja” (k)
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis” N-7
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

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
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. Orai
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
07:35 “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”

12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
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 Pabėgimas N14
00:15 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Tavo supergalia”.
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 “Rytoj viskas prasideda iš
naujo” N-7
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Rytoj viskas prasideda iš naujo” N-7
00:30 “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 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Atpildas N14
22:50 Slaptas planas (k) N14
00:45 “Kortų namelis” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Prarastas vaikas N-7
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19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Valdančioji klasė N-7
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Komisaras Falkas. Už
įstatymo ribų N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(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
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 Teroro aktai Paryžiuje.
Valdžios pozicija N-7
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. Menora
18:15 ARTi.
18:30 Garsiau. (kart.).
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Panevėžio „Lietkabelis“ – Dižono
„JDA“.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 ARTi. (kart.).
23:15 Daiktų istorijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”. Lietuva.
06:30 “Mauglis. Kova” (kart.)
06:55 “Kūlverstukas eina į mokyklą” (kart.)
07:10 “Linksmoji karuselė” (kart.)

07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Mėlynoji paukštė” (kart.)
N-7
12:55 “Išradėjas Rastis” (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 “Mauglis. Sugrįžimas pas
žmones”
20:25 “Žu-žu-žu”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Mėlynoji paukštė” N-7
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:55 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.)
N-7
07:00 “Iš peties” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Gyvenimas susimetus”
(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 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Baradač’ius” N-14
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “UEFA čempionų lygos
rungtynės. “FC Internazionale
Milano” - “FC Barcelona”.
23:50 “Rezidentas” N-14
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.
18.52 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.
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22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Komisaras Falkas. Žaidimo
taisyklės N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(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 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Šv. Jurgio meno sezonas
2018. (kart.).
13:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
13:55 Linija, spalva, forma. (kart.).
14:20 Stilius. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:05 ARTi.
19:25 FIBA Čempionų lyga.
Liublianos „Petrol Olimpia“ –
Klaipėdos „Neptūnas“.
21:30 Kultūros diena.
21:50 Elito kinas. Rimti žaidimai
N-14
23:40 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
00:35 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Mauglis. Sugrįžimas pas
žmones” (kart.)
06:55 “Žu-žu-žu” (kart.)

07:10 “Linksmoji karuselė”. (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)
N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:00 “Mėlynoji paukštė” (kart.) N-7
12:55 “Išradėjas Rastis”
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 “Narsuolio širdis”
20:25 “Laivelis”.
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Slaptas milijonierius” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:40 “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 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “Gyvenimas susimetus”
(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

19:30 “Gyvenimas susimetus” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Baradač’ius” N-14
21:30 “6 kadrai” N-7
21:45 “Europos taurės krepšinio
rungtynės. Malagos “Unicaja” Vilniaus “Rytas”.
23:45 “Skubi pagalba” N-14
00:45 “Daktaras Hausas” N-14
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.
Laisva valia“ 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 „Konsultantas“ N-7
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ketvirtadienis 2018 11 08
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 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Prieš audrą 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “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”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
14:25 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Didžioji kova N-7
00:50 “Akloji zona” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.)
N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Tai - mano gyvenimas”
N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Ilgiausia kelionė” N-7
00:35 “Kaulai” 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 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Penktas Dievo įsakymas nežudyk N14
22:50 Atpildas (k) N14
00:40 “Kortų namelis” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Nusikaltimas šiaurėje.
Kliuveris ir nepažįstamoji N14

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. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Legenda
01:00 LRT radijo žinios.
06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 KK2 (k). N-7.
10:10 Valanda su Rūta (k).

11:15 “Meilės sparnai”
12:20 “Gyvenimo daina” N-7
13:20 “Aukštakulnių kerštas”
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 Briliantinė ranka N-7
23:10 Superbombonešis. Naikinti
viską N-7
01:40 Laukinės aistros 2 N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:55 “Tai - mano gyvenimas” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Troliai” N-7
21:10 “Toras” N-7
23:35 “Zero 3”. S
01:15 “Rytoj viskas prasideda iš
naujo” N-7 (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 “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 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Spąstai N-7
23:20 Penktas Dievo įsakymas nežudyk (k) N14
01:10 “Sekso magistrai” N14
06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Būrėja”
10:30 “Akloji”
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7
12:35 “Savas žmogus” N-7
13:35 “F. T. Budrioji akis”
14:40 “Džekio Čano nuotykiai”
15:05 “Muča Luča”
15:35 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”
16:05 “Antinas Gudruolis”
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės
XX. Cirkas atvažiavo N-7
23:05 Žiemos spąstuose N14
00:55 Komisaras Falkas. Tobulas
apiplėšimas N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.

22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 Komisaras Falkas. 107
patriotai N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
07:05 Neribotos žmogaus galimybės
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
14:30 Kultmisijos. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai
15:40 Auklė Mun
15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Džeronimas
16:30 Laba diena, Lietuva. (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 Tarptautinis ledo ritulio
turnyras „Turkish Airlines Baltijos
iššūkio taurė“. Lietuva – Japonija.
21:30 Kultūros diena.
21:50 Lietuvių kino klasika.
Marius. N-7
22:55 Anapus čia ir dabar.
23:40 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
(kart.).
00:15 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Narsuolio širdis” (kart.)

06:55 “Laivelis”. (kart.)
07:10 “Linksmoji karuselė”.
(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
10:05 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:10 “Slaptas milijonierius” 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 “Broliai Liu”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Reikalinga meilė” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “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 “Gyvenimas susimetus”
(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 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Valstybės priešas” N-14
23:50 “Skubi pagalba” N-14
00:50 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 „Ant bangos“. N-7
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
Laisva valia“ N-7
11.10 „Albanas“ N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „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 „Konsultantas“ N-7
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06:05 Džiazo muzikos vakaras.
(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 (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.).
14:00 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
14:25 Klauskite daktaro. (kart.).
15:15 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.
Kiniško stiliaus peizažai ir žaliasis
Konči-in šventyklos sodas
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Tegyvuoja
laisvė N-14
23:00 Jurgos albumo „Not perfect“
pristatymo koncertas.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.
(kart.)
06:45 “Broliai Liu” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
(kart.)
07:30 “Maištingas angelas” (kart.)

N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”.
(kart.)
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Reikalinga meilė” 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 “Dantų šepetėlių karalienė”
20:25 “Linksmasis daržas”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos” N-7
23:25 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
01:30 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Beveik neįmanoma misija” (kart.)
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.)
N-7
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” (kart.) N-7
13:30 “Gyvenimas susimetus”
(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.
Podgoricos “Buducnost” - Kauno
“Žalgiris” .
00:00 “Valstybės priešas” N-14
(kart.)
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Gyvenimo sparnai. N-7
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7
09.00 Nuoga tiesa. N-7
10.30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“. N-7
12.20 „Bitininkas“ N-7
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“ N-7
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.
18.55 „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 „Konsultantas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2018 m. lapkričio 3 d.

šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Sunkus vaikas N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Tamsioji augalų pusė.
Apgaulė dėl išlikimo
12:55 Laukinės gamtos sekliai.
Bendravimas
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 Išmesk mamą iš traukinio
N-14
00:40 Legenda N-14 (kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 “Madagaskaro pingvinai”
(k)
06:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
07:00 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:30 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:00 “Riterių princesė Nela”
08:30 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Nebijok pažinti.

10:00 Tomas ir Džeris.
Stebuklingas žiedas
11:10 Mara ir Ugnianešys
13:00 Mis Slaptoji agentė 2.
Ginkluota ir žavinga N-7
15:15 Holivudo žmogžudysčių
skyrius
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Balerina
21:15 Mielas Diktatoriau N-7
23:05 Blogas senelis S
01:00 Superbombonešis. Naikinti
viską (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 “Beilio nuotykiai. Naktis
Kautaune”
14:10 “Urmu pigiau” N-7
16:30 “Havajai 5.0” N-7
17:30 “Laimingas, nes gyvas”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Užkerėtoji” N-7
21:40 “Šimto žingsnių kelionė”
N-7

00:05 “Prieštaringi jausmai” N-14
06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”
(k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė Europos rinktinė.
10:00 Brydės.
10:30 “Kiti pasauliai. Tradicijų
sergėtojai”
11:35 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7
12:30 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7
13:25 “Ekstrasensų mūšis” N-7
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai Lietkabelis.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Kita miesto pusė N14.
23:50 Laukinės aistros. Karšta
ketveriukė N14
01:35 Muzikinė kaukė (k).
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)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 Kaulų kolekcininkas N-7
23:20 Lemiamas tyrimas N14
01:45 Žiemos spąstuose (k) N14
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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 Muzikinė komedija „Ar
Amerika pirtyje?!“.
13:35 Mikalojaus Noviko dainų
šventinis koncertas.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Tarptautinis ledo ritulio
turnyras „Turkish Airlines Baltijos
iššūkio taurė“.
21:30 Kino žvaigždžių alėja.
Praplėšta uždanga N-14
23:35 Iškilmingas koncertas
„Gloria Lietuvai“.
00:45 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “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 “Dantų šepetėlių karalienė”
(kart.)

11:25 “Linksmasis daržas” (kart.)
11:40 “Linksmoji karuselė”.
(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 kulinarinės kelionės”
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!”
20:00 “Karališki žaidimai”.
20:15 “Nuskendusių laivų lobiai”.
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Sendaikčių išpardavimo
paslaptis. Vestuvinė suknelė”
N-14
22:50 “Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos” N-7 (kart.)
01:15 “Šokiai!” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Žydrosios planetos stebuklai” (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” N-7
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
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
01:05 “Ragnaroko paslaptis”
N-14

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
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Socialdemokratai rinkimams įliejo šviežio kraujo

spektras
Kinijoje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį išvyksta į
Šanchajų. Kinijoje ji žada siekti politinės paramos, kad didžiulė vietos
rinka būtų atverta Lietuvos produkcijai, tačiau vizitą temdo įtampa dėl
prekybos karų ir žmogaus teisių aktyvistų perspėjimai dėl disidentų ir
tautinių mažumų persekiojimo. Lietuvos vadovė Šanchajuje susitiks su
Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si
Dzinpingu) ir dalyvaus pirmojoje
Kinijos importo parodoje. Šia paroda Kinija bando sušvelninti kritiką,
kad vengia atverti savo rinką ir proteguoja tik savo įmones.
Kolumbariumas. Utenos kapinėse bus statomas kolumbariumas,
artimiesiems vis dažniau pasirenkant palaikų kremavimą, skelbia
kapinių tvarkymo projektą pradėjusi savivaldybė. Sudeikių seniūnijoje Padbuožės kaime esančiose
kapinėse bus numatytos kelios zonos pagal skirtingus laidojimo būdus: mirusiuosius bus galima laidoti
tradiciškai, unifikuotai, kremuotus
palaikus saugoti kolumbariume ar
pelenus laidoti lauke. Anot savivaldybės, Utenoje palaikų kremavimas po truputį populiarėja – 2011
metais Utenos naujosiose kapinėse
buvo palaidoti keturi kremuoti gyventojai, pernai 18, o šiais metais
šis skaičius bus dar didesnis. Kitąmet pastačius 190 kriptų kolumbariumą, atsiras galimybė kremuotus
palaikus laidoti ne tik žemėje.
Planas. Ministrų kabinetas trečiadienį patvirtino gyventojų evakuacijos planą Baltarusijoje statomos
Astravo atominės jėgainės avarijos
atveju. Didelės avarijos Astravo
elektrinėje atveju būtų evakuojama
6 tūkst. Lietuvos gyventojų, esančių
30 kilometrų zonoje nuo šio branduolinio objekto. Ši vadinamoji aktyvi apsaugos zona apima teritorijas
Vilniaus rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse. Planą parengusi
Vidaus reikalų ministerija teigia,
kad jis sukurtas atsižvelgiant į nepalankiausias incidento elektrinėje
aplinkybes – avarijos dydį ir nepalankias oro sąlygas. Dokumente
taip pat numatyta šimto kilometrų
nuo Astravo AE prevencinė apsaugos zona, kur avarijos atveju būtų
imamasi kitų atsargumo priemonių.
Sala. Prie Japonijos krantų be
pėdsakų išnyko Esanbe Hanakita
Kodžimos salelė. „Neapgyvendinta sala tikriausiai pradingo po
vandeniu“, – sakoma pranešime.
Salelė buvo į vakarus nuo Kurilų
salų Iturupo, Kunaširo, Šikotano
ir Chabomajų. Praėjusį kartą Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba
Esanbe Hanakita Kodžimos salelę
apžiūrėjo 1987 metais. Tuomet salelė virš vandens buvo iškilusi vos
1,4 metro.
Santykiai. Kubos lyderis Miguelis Diazas-Canelis pareiškė, kad
Havanos ir Vašingtono santykiai
prastėja. „Šiandien Kubos santykiai su JAV regresuoja. Po to, kai
valdant (Baracko) Obamos (Barako
Obamos) administracijai prasidėjo
santykių atkūrimo procesas, (atėjus
Donaldo) Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai viskas pasisuko
atvirkščiai“, – sakė jis per susitikimą Maskvoje su Rusijos Valstybės
Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu.

BNS

Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių skyrius sudarė preliminarų kandidatų į rajono Tarybą sąrašą. Sąrašo lyderis – kandidatas į Anykščių rajono merus Dainius Žiogelis. Buvęs Anykščių
savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis įrašytas
7-oje pozicijoje, o buvęs vicemeras Donatas Krikštaponis - 8-oje.
Socialdemokratai kandidatus į
rajono Tarybą reitingavo, tačiau po
to sąrašas buvo koreguotas - į viršų keltos moterys ir jaunimas. Mat
partija reikalauja, kad partijos sąrašo dešimtuke nebūtų vieni vyrai
arba vien senjorai.
Perstumdžius
sąrašą,
po
D.Žiogelio, kuris nebuvo reitinguotas, nes partijos kandidatas į
merus automatiškai yra ir sąrašo
lyderis, išsirikiavo Egidijus Šilai-

ka, Kęstutis Jacunskas, Simona
Tubienė, Asta Palaimienė, Jurijus
Nikitinas, Vilius Juodelis, Donatas
Krikštaponis, Diana Iricijan ir Karolina Stankevičiūtė.
Todėl pirmajame partijos kandidatų dešimtuke – du gydytojai - K.Jacunskas ir D.Iricijan, o
antrajame dešimtuke yra ir dar
du - Rimondas Bukelis ir Valdas
Macijauskas. Bent šeši iš pirmojo
socdemų dešimtuko jaunesni nei

50 -ies metų. Jauniausiai dešimtuko kandidatei - K.Stankevičiūtei
- vos 25-eri. Ji yra Mačionių
bendruomenės pirmininkė, dirba
UAB „Jaros prekyba“. Mergina
buvo Anykščių verslo informacijos centro darbuotoja, iš jo pasitraukusi po garsiosios centro durų
antspaudavimo operacijos.
S.Tubienė - Jokubavos vaikų sodybos mama. Socdemų sąrašo antrajame dešimtuke yra ir jos vyras
Nerijus Tubys.
Šį savaitgalį kandidatų sąrašus
sudarinės ir konservatoriai - partija visuotiniuose partiniuose rinkimuose išsiaiškins, kas - Ingrida
Šimonytė ar Vygaudas Ušackas,
- bus konservatorių kandidatu Pre-

Apklausa: mero rinkimų antrajame ture
kausis Dalis Vaiginas ir Dainius Žiogelis
(Atkelta iš 1 psl.)
Trečiasis naujienų portalo www.
anyksta.lt skaitytojų balsavime
liko dabartinis rajono vadovas
Kęstutis Tubis (18 proc.). Būsimas
konservatorių kandidatas viceme-

ras Sigutis Obelevičius gavo 8,7
proc., galimas liberalų kandidatas
Lukas Pakeltis - 7,3 proc., Darbo
partijos atstovas Vaidutis Zlatkus 1,9 proc. balsų.
Iš vieno IP šioje apklausoje lei-

džiama per parą balsuoti tik vieną
kartą.
Todėl 1447 balsavusiųjų portale
- svarus argumentas, kad šios apklausos reitingai gali būti panašūs
į tikruosius kandidatų reitingus per

Buvęs Anykščių socialdemokratų lyderis Donatas Krikštaponis savo noru į priekį užleidžia jaunesnius bičiulius.
zidento rinkimuose, išsireitinguos
savivaldybių bei kandidatų į Europos Parlamentą sąrašus.

-ANYKŠTA

mero rinkimus.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
duomenimis, 2015-aisiais Anykščių rajone gyveno per 24 tūkst. rinkimų teisę turėjusių asmenų, dabar
jų turėtų būti vienu kitu tūkstančiu
mažiau, o rinkėjų aktyvumas paprastai būna apie 50 proc.
Todėl tikėtina, jog merą ir Tarybos narius 2019-ųjų kovo 3-ąją
rinks tik apie 10 tūkst. rinkėjų.

-ANYKŠTA

Vilija Blinkevičiūtė: „Kviečiu į pasaulį pažvelgti
Rimantas KATKEVIČIUS
ir skurstančio vaiko akimis“
Kas Lietuvoje apgins socialinius darbuotojus? Kodėl ir Lietuvoje, ir Europoje nemažėja vaikų skurdas? Kokių sprendimų
reikia?
Pokalbis apie tai ir kitas aktualijas su socialdemokrate Vilija
BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių
lygybės komiteto pirmininke.
Gerbiama Vilija, neseniai į
renginį pakvietėte socialinius
darbuotojus. Kodėl būtent juos?
Mano ir Europos Parlamento socialdemokratų iniciatyva surengta
konferencija „Lygių galimybių Europa – iššūkiai ir sprendimai”. Susirinko net 300 socialinių darbuotojų iš visos Lietuvos. Būtent ant
jų pečių visu svoriu gula atskirties,
nelygybės, skurdo pasekmės – visa
skaudi realybė, kuri ne visiems
matoma iš aukštų valdžios bokštų.
Pasidalinome patirtimi, pasitarėme, pasiūlėme sprendimus.
Lietuva ir visa Europa sensta.
Ateityje reikės vis daugiau socialinių paslaugų ir pagyvenusiems
žmonėms, ir neįgaliesiems. O kur
dar vaikų problemos? Tai reiškia,
kad socialinių darbuotojų poreikis
tik didės.
Sunku girdėti: šiandien Lietuvoje trūksta daugiau kaip 1000
socialinių darbuotų. Atlyginimai
– nedideli, o reikalavimai ir atsakomybė – milžiniški. Skiriasi
socialinių darbuotojų atlyginimai
savivaldybėse, tarp įstaigų ir institucijų, priklausomai nuo darbo vietos – dirbi savivaldybės, valstybės
ar sveikatos sistemos įstaigose. Tai
nenormalu.
Nors teigiama, kad socialinių
darbuotojų atlyginimai didės, didelio optimizmo nepastebėjau. Yra ir
kitų problemų. Buvo tiesiai šviesiai
pasakyta: mūsų darbas sekinantis,
fiziškai pavojingas – ir kirviu gali
smogti, ir šunimi užpjudyti. Todėl
kitų metų valstybės biudžete būtina numatyti pakankamai lėšų ne
tik socialinių darbuotojų atlyginimų didinimui, bet ir darbo sąlygų
gerinimui.

Džiaugiuosi, kad kalbėjomės
viena kalba. Žmonių kalba. Ir apie
Lietuvą, ir apie Europos Parlamente svarstomus teisės aktus dėl nelygybės, atskirties mažinimo, dėl
galimybių derinti darbą ir šeimos
interesus. Kalbėjome ir apie mano
pasiūlytą Vaikų garantijos iniciatyvą – kaip realiai padėti vaikams,
apsaugoti juos nuo skurdo.
Kaip skinasi kelią Europos
Parlamente ši – Jūsų pasiūlyta –
Vaikų garantijos iniciatyva?
Kartu su kolegomis labai aktyviai kovojame, kad europinei
Vaikų garantijos iniciatyvai būtų
skirta 10 milijardų eurų 2021-2027
metais. Kol kas vyksta aštrios diskusijos.
Oponentai – Europos Parlamento krikščionys demokratai ir liberalai – sako, kad nei tokios Vaikų
garantijos iniciatyvos, nei milijardų jai skirti nereikia, nes, girdi,
vaikų skurdą turi įveikti pačios
valstybės.
Būtina veikti dviem frontais: turi
imtis veiksmų ir kiekviena valstybė, ir visa bendrija. ES, turtingiausioje pasaulio bendrijoje, skursta
beveik 25 milijonai vaikų. Lietuvoje kas ketvirtas vaikas skursta
arba gyvena skurdo rizikos zonoje.
Akivaizdu, kad po vieną ES valstybėms sunkiai sekasi pagerinti
vaikų situaciją.
Europinė Vaikų garantijos iniciatyva reiškia finansinę pagalbą
ir paskatą valstybėms imtis realių
veiksmų – stiprinti nemokamą vaikų sveikatos priežiūrą ir ugdymą,
garantuoti deramą būstą, užtikrinti
tinkamą mitybą.
Privalome suteikti lygias galimybes jau vaikystėje – tik taip su-

Vilija Blinkevičiūtė: „Kviečiu politikus bent kartais į pasaulį
pažvelgti ir vaiko (juolab – skurstančio vaiko) akimis. Kaip jis
jaučiasi, ką mato ir girdi, kuo gyvena?“.
stabdysime skurdo paveldėjimą.
Bet juk labai svarbi pagalba ir
šeimoms, auginančioms vaikus?
Taip. Vienareikšmiškai. Vis dėlto geriausia vaikų skurdo prevencija – stabilias ir nemenkas pajamas
turintys tėvai. Deja. Problema dar
ir ta, kad tėvai dažnai susiduria
su nepakankamomis galimybėmis
derinti darbą ir įsipareigojimus
šeimai.
Europos Parlamente svarstoma direktyva dėl geresnio darbo
ir šeimos gyvenimo suderinamo.
Labiausiai tai aktualu vaikus auginantiems vienišiems tėvams –
bene labiausiai pažeidžiamiems ir
ekonomiškai, ir socialiai. Akivaizdu, kad nepilnas ar sunkiai besiverčiančias šeimas būtina remti
visapusiškai: derinti specializuotas
būsto programas, teikti finansines
lengvatas bei pakankamą paramą.
Pagaliau teikti socialines paslaugas į namus. Ir viską matuoti vaikų gerovės ir jų ugdymo kokybės

liniuote.
Pinigai, parama – dar ne viskas.
Labai svarbus pats valdžios požiūris į vaikų, šeimos gyvenimą. Todėl
visus politikus kviečiu bent kartais
į pasaulį pažvelgti ir vaiko (juolab
– skurstančio vaiko) akimis. Kaip
jis jaučiasi, ką mato ir girdi, kuo
gyvena?
Džiugu, kad Lietuvoje kitais metais siūloma didinti vaiko pinigus
iki 50 eurų. Bet kitų metų valstybės
biudžeto projekte vaiko pinigams
trūksta beveik 50 milijonų eurų.
Nenumatyta. Štai jums ir valdžios
požiūris į vaikus: didinam, bet pinigų neskiriam.
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Šiek tiek Vokietijos ... pro autobuso langą vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Nemėgstu kelionių autobusu. Ne tik dėl laisvės į savižudybę rūkimo būdu ribojimo, bet ir todėl,
kad ilgoje autobusinėje kelionėje tampi įkaitu – esi priklausomas nuo vairuotojų, nuo grupės vadovo. Ir nuo bendrakeleivių niekur nepabėgsi: vieni - geria, kiti - garsiai poteriauja. Keista, bet man
kartais nesinori nei gerti, nei poteriauti. Tad, ar reikia mums su „Anykštos“ redaktore Gražina
Šmigelskiene kelionės pas europarlamentarą, liberalą Petrą Auštrevičių autobusu į Briuselį - abejojome. Metai iš metų vyksta tokios kelionės, jos ir varginančios, ir turinčios atsibosti. Tačiau, Europarlamentas samdo turizmo agentūras, kurios parenka maršrutus, stengiasi parodyti, kažką naujo,
kažką nematyto. Mes per šią kelionę „gavome“ Vokietijos miestus Drezdeną, Kiolną ir Goslarą. Nei
viename iš jų iki tol nesame buvę. Mums teko ir puikus gidas, ir naujas autobusas, kur kiekvienam
keleiviui po du krėslus bei malonūs vairuotojai.

Drezdeno protestantų katedrą padėjo atstatyti anglas, kurio tėvas
bombardavo šį miestą. Šalia - paminklas Martynui Liuteriui.
„Komiksas“ - savotiškas paminklas VDR laikams.

Po bombardavimo Drezdeno centre neliko nenukentėjusių pastatų. Miestas atstatinėtas dešimtmečiais. Garsusis Cvingeris atstatyti Saksonijos hercogo vasaros rūmai.
„Ar tu matei, kaip degė
Drezdenas?“
Važiavimas per Lenkiją autobusu turi vieną esminį pliusą - vairuotojai žino, kur pigiai ir skaniai
pavalgyti. Gal ne visi privalo būti
„fliakų“, „guliašovos“ ar „golenkos“ fanais, bet aš tokių žmonių
nesuprantu... Tačiau, tai jau jų problemos.
Už kelis eurus Lenkijos užeigose
skaniai ir sočiai prisikemši (kai kas
tik sočiai). Atsiskaitant jose (visur
kitur taip pat) banko kortele patariama rinktis atsiskaitymą zlotais,
o ne eurais, taip išvengiant papildomo valiutų konvertavimo ir tuo
pačiu papildomo mokesčio.
Be trikdžių autobusas startavęs
Vilniuje pasiekė Varšuvą. Vokietijos link vedantys Lenkijos keliai
geri – pro Poznanę ir Vroclavą
driekiasi plačios, mokamos autostrados. Tiesa, pro autobuso langus
dažniausiai matai tik garso izoliacijos sienas. Į priekį važiavome pietine, Vroclavo trasa, ir gal dviems
ar trims valandoms strigome kamštyje. Matyt, autostradoje įvyko
avarija ir ji kuriam laikui aklinai
užsidarė. Vairuotojai aiškino, kad
kelioms valandoms sustoti Lenkijos, o dar dažniau Vokietijos autostradoje yra įprastas dalykas. Pasak
jų, tik labai jau išimtinais atvejais
į Briuselį pirmyn atgal pavyksta
suvažinėti be nors vieno kelių valandų kamščio.
Drezdeną pasiekėme jau vėlų vakarą. Ekskursijai buvo suplanuotas
kitos dienos rytas. Tarybiniais metais gyvenusiems, Drezdenas žinomas kaip geras miestas, į kurį buvo

įmanoma nuvažiuoti. Po Vokietijos
padalinimo jis atiteko Tarybų Sąjungos įtakoje buvusiai VDR. „Ar
tu matei, kaip degė Drezdenas?“
- atsiminiau iš vaikystės įstrigusią
eilėraščio eilutę. „Google“ mano
žinių apie eilėraštį nepapildė, bet
tikiu, kad toks eilėraštis buvo. Eilėraščio eilutę, skambančią kaip
retorinis klausimas, vis kartojau
vaikščiodamas po Drezdeną, taip
užknisinėdamas šalia esančius.
Tiesa, ta eilutė nėra visai tuščia - ji
skelbia, kad Drezdenas, baigiantis
antrajam pasauliniam karui buvęs
sugriautas, ir sugriovė jį ne Raudonoji armija. Būtų „mūsiškiai“
griovę, poetui retoriniai klausimai
nebūtų kilę...
Esu išskaitęs, jog net Hirosimos
ir Nagasakio bombardavimai pateisinami – neva, jei ne atominės
bombos, būtų reikėję išskersti pusę
japonų. Matyt, yra pateisinimų ir
beatodairiškam Vokietijos miestų bombardavimui po to, kai karo
baigtis jau buvo aiški. Drezdeną
1945-aisiais griovė sąjungininkai
- anglai ir amerikiečiai, vasario 1314 dienomis surengė tokio masto
aviacijos atakas, kad miesto centre
neliko sveikų pastatų, žuvo nuo 100
iki 200 tūkst. Drezdeno gyventojų.

atstatyti tik praėjusiame dešimtmetyje, o šiuos darbus finansavo anglas, Drezdeną griovusio lakūno
sūnus.
Didžioji dalis Drezdeno pastatų
- iš nuo laiko juoduojančio smiltainio blokų, todėl žvelgiant į atstatytus rūmus akivaizdu, kuris jų elementas naujas, o kuris ištrauktas iš
griuvėsių.
Apėjome Cvingerį - atstatytus
Saksonijos hercogo vasaros rūmus.
Cvingerio statybų užsakovas - Augustas Stiprusis. Gidas pasakojo,
kad Cvingerio statybas finansavo
lietuviai, tiesa, ne savo noru. Mat
Augustas Stiprusis tuo pat metu
buvo ir Saksonijos hercogu, ir
Lenkijos karaliumi, ir Lietuvos
didžiuoju kunigaikščiu. Augustas
Stiprusis užsukdavo ir į Lenkiją
bei Lietuvą, bet jo širdis (ir investicijos) buvo skirtos Drezdenui. Jis,
kaip ir kiti Saksonijos hercogai,
buvo Šventosios Romos imperijos
imperatoriaus rinkikai - kurfiurstai.
Skirtingais laikotarpiais kurfiurstų
buvę nuo 7 iki 9 - pasauliečiai valdovai ir vyskupai. Cvingeryje veikia keletas muziejų. Jame saugomi
garsiausių pasaulio menininkų Rafaelio, Rubenso, Rembranto ir
kitų darbai. Istorines dailės vertybes per karą pavyko išsaugoti.
Saksonijos kurfiurstai bei garsiausi šio krašto menininkai ir
mokslininkai chronologiškai nupiešti ant buvusios Saksonijos

valdovų rezidencijos. 101 metro
ilgio freska „Karališkoji eisena“
nutapyta 1872-1876 metais. Piešinys ėmęs trupėti, todėl siena
1904-1907 metais buvo padengta
Meiseno porceliano plokštėmis (iš
viso jų 25 tūkst.), ant kurių perpiešta freska. Ši freska - vienas iš
nedaugelių Drezdeno objektų, kuris nenukentėjo per 1945-ųjų bombardavimą.
Augustas Stiprusis - Petro I-ojo
amžininkas. Teigiama, kad šie galingieji XVIII amžiaus pradžios
valdovai buvę ir išoriškai panašiai
galingi, dvimetriniai vyrai. Mūsų
gidas ironizavo, kad abu jie buvę
ir „gerai durni“, nes 1701 metais
vasario 26 dieną, Biržų pilyje pasirašę sutartį pasodino ąžuoliuką.
Vasaris - ne pats tinkamiausias metas ąžuoliukų sodinimui...
Kai Petras I-asis statė Sankt Peterburgą, Augustas Stiprusis statė
Drezdeną. Ir Cvingeris, ir operos
pastatas, ir katalikų bei protestantų
katedros - Augusto Stipriojo laikų
statiniai. Drezdenas buvęs protestantišku miestu, o hercogas - katalikas. Vakaruose ir XVIII amžiuje
demokratijos buvę daugiau nei
Rusijoje, Augustas Stiprusis norėdamas įsiteikti protestantams iš
valstybės iždo parėmė jų katedros
statybas. O katalikų katedrą jis
statęs paslapčiai, tiksliau - nereklamuodamas ką stato, kad nekiltų
gyventojų protestai. Katalikų katedra suprojektuota taip, kad bažnytinės procesijos galėtų suktis jos
viduje, o nebūtų vaikštoma aplink
bažnyčią, nes eisenos būtų provo-

kavę protestantų pyktį.
Yra užuominų, kad Petras I-asis
buvo gėjus. Apie Augustą Stiprųjį tokių užuominų nėra. „Vikipedija“ rašo,
jog geriausi skaičiuotojai suskaičiuoja
365 jo vaikus. Vienai iš savo favoričių
grafienei Anai Kozel hercogas pastatė rūmus šalia savųjų. Abejus rūmus
valdovas sujungė galerija. Matyt, ji,
kaip ir didžioji Drezdeno dalis, buvo
sugriauta ir atstatyta.
Šiai hercogo favoritei gyvenimas
baigėsi nuobodžiai. Moteriškė ėmė
kištis į valstybės valdymą, už tai
buvo išsiųsta iš Drezdeno ir uždaryta bokšte (turbūt, jai buvo skirta
visa pilis, bet „uždaryta bokšte“
skamba gražiau, kaip pasakose...).
Dėstoma, kad po Augusto Stipriojo
mirties grafienei leista lipti iš bokšto, bet ji pareiškė, kad - ne. Sėdės
ten ji iki gyvenimo pabaigos. Ir
savo žodžio laikėsi.
Drezdeno tarybiškumo ne daug
tėra likę. Virš žemės daugelyje
miesto vietų driekiasi stori vamzdžiai - labai panašūs į Rusijos
miestų šilumos trasas. Tačiau,
Drezdeno vamzdžiai - ne šilumos,
o, regis, lietaus vandens nuotekų
sistemos dalis. Senamiesčio teritorijoje stūkso koncertų rūmai
- septintojo ar aštuntojo praėjusio
amžiaus tarybinis modernas. Viena
pastato išorinė siena papuošta lyg
ir komiksu: būrys tarybinių valstiečių, darbininkų ir tarnautojų kuria
komunizmą. O kad nesupainiotum,
koks procesas ant sienos vyksta įpaišyta ir raudona penkiakampė
žvaigždė.
(Bus daugiau)

Drezdene – Lietuvos pinigai
Miestas dešimtmečius atstatinėtas. VDR buvęs sovietinis, tačiau
vokiškas mentalitetas nesunaikintas - rinktos po bombardavimo
rastos išlikusios istorinių pastatų
detalės ir vėl montuotos ten, kur
buvę, taip bandant saugoti autentiką. Beje, protestantų katedra baigta

Galerija, kuria karalius Augustas Stiprusis
keliaudavo pas savo favoritę.

Drezdene gaminamas garsusis Meisseno
porcelianas.
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Visuomenės sveikatos priežiūra
Anykščių rajonas patenka į tikslinių savivaldybių teritoriją
(2007–2011 m. viršijo Lietuvos vidurkį daugiau kaip 20 proc.) dėl
didelio susirgimų ir mirtingumo skaičiaus nuo kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų
atsitikimų.

Anykščių sveikatos biuras
„2016 sausio 4 d. Anykščių
savivaldybės tarybos sprendimu
buvo įkurtas Anykščių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras), kurio tikslas – šviesti visuomenę ir
skatinti rinktis sveiką gyvenimo
būdą. Biuro pagrindinės veiklos
kryptys:
Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas
ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, rizikos
veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas,
analizė ir vertinimas, prevencijos
programų įgyvendinimas.
Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas,
sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos
priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.
Vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūra – vaikų ir jaunimo
sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.
Biuras 2018 m. liepos 30 d.
pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto
„Sveikos gyvensenos skatinimas
Anykščių rajono savivaldybėje“
įgyvendinimo. Planuojamas dalyvių skaičius iš viso ne mažiau
kaip 2100. Iki š.m. spalio 25 d.
projekto užsiėmimuose dalyvavo
512 asmenų. Šiuo projektu sieksime padidinti Anykščių rajono
savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą, diegti pozityvius
sveikos gyvensenos įgūdžius.
3-jų dienų kompleksinių stovyklų suaugusiems ir vaikams
veiklos apims tiek teoriją, tiek
praktiką. Dalyviai galės susipažinti ir išbandyti skirtingus
fizinio aktyvumo užsiėmimus
(Joga, Pilates, Kalanetika, Zumba, Sveikatingumo ir aktyviosios
mankštos, Mankštos darbo vietoje). Fizinio aktyvumo trūkumas
– vienas svarbiausių rizikos faktorių, susijęs ne tik su viršsvoriu,
bet ir kraujagyslių sistemos ligo-

mis, traumomis ir nelaimingais
atsitikimais
Per akcijas Savivaldybės įstaigose bus ne tik vedami fiziniai
užsiėmimai, bet ir supažindinama
su fizinio aktyvumo svarba, nauda sveikatai, bendrai savijautai.
Dalyviai galės išbandyti kelias
užsiėmimų rūšis ir išsirinkti tinkamiausią.
Gyventojų sveikatinimo renginiuose bus kalbama apie susirgimų ir mirtingumo nuo kraujotakos
sistemos ligų, galvos smegenų
kraujotakos ligų bei traumų ir
nelaimingų atsitikimų priežastis
bei prevenciją. Taip pat bus organizuojami konkursai vaikams
sveikatos stiprinimo temomis.
Pirmosios pagalbos teikimo
mokymų seminaruose dalyviai
mokysis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo metu,
kaip elgtis kritinėse situacijose
bei kaip išvengti traumų ir nelaimingų atsitikimų. Planuojama
vykdyti stacionarius ir išvykstamuosius mokymus kaimo bendruomenėse.
Biuras rengs Sveikatinimo seminarus (teorinius ir praktinius)
tikslinėms grupėms:
Vaikai (1–4 kl.): sveika mityba,
greito maisto įtaka, taisyklingas
sėdėjimas mokyklos suole, kūno
laikysena, asmens higiena, lyčių
lygybė ir nediskriminavimas.
Vaikai (5–12 kl.): žalingų įpročių poveikis organizmui (narkotikai, alkoholis, rūkymas), sveika
mityba, taisyklingos laikysenos
bei fizinio aktyvumo svarba, streso valdymas, patyčios ir smurtas,
lyčių lygybė.
Savivaldybės gyventojai (grupinės konsultacijos ir užsiėmimai): sveika mityba, fizinio aktyvumo svarba, dvasinė ir psichinė
sveikata, streso valdymas, traumų
prevencija, sveikos gyvensenos
reikšmė širdies ir kraujagyslių
ligų, galvos smegenų kraujotakos
ligų prevencijai, lyčių lygybė,
grupiniai kūno sudėties ir mitybos plano sudarymo, progreso
stebėjimas, korekcijos, sveikos

mitybos užsiėmimai. Rengiamos
diskusijos apie streso priežastis, pasekmes ir įveikimo būdus,
dalyviai atliks praktinius atsipalaidavimo pratimus. Filmų peržiūrose ir aptarimuose bus supažindinama su aktualiais sveikos
gyvensenos ir sveikos mitybos
aspektais.
Biuras pagal Anykščių rajono
savivaldybės strateginio 20182020 metų veiklos plano priemonę Nr. 4.1.3.03 vykdo tęstinį projektą „Asmenų, priklausomų nuo
alkoholio ir/ar rizikingai vartojančių reabilitacija“, kurio tikslas
– gauti asmenims psichologinės
ir socialinės reabilitacijos paslaugas, padėti integruotis į visuomenę, pagerinti jų fizinę ir psichinę
sveikatą. Aktyviai vykdant prevencines priemones, Anykščių
savivaldybėje 2016 m. sumažėjo
mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu (lyginant su 2015 m. duomenimis),
socialinė atskirtis, pavojus kitų
žmonių saugumui, materialiniai
nuostoliai dėl nusikalstamumo,
nedarbo, eismo įvykių ir pan.
Ketinama modernizuoti biuro
patalpas, įsigyti konferencijos
įrangą ir lengvąjį keleivinį automobilį.
Vykdomų projektų siekiai atitinka mūsų įstaigos viziją: matyti sveikus, laimingus, saugius,
fiziškai aktyvius, geros psichinės
sveikatos gyventojus. O visa tai ir
daro mūsų kraštą dar gražesnį ir
patrauklesnį!“: – teigė sveikatos
biuro direktorė Lina Pagalienė.
Pagal 2018 m. pusmečio Sveikatos ugdymo ir mokymo Nr. 411-sveikata ataskaitos duomenis
įvyko 133 renginiai (paskaitos,
pranešimai, diskusijos, konkursai, viktorinos), kuriuose dalyvavo 8128 dalyviai. Aktyviausiai gyventojai dalyvauja fizinio
aktyvumo, sveikos mitybos ir
nutukimo, psichinės sveikatos
stiprinimo, sveikatos saugos ir
stiprinimo
prevencijos renginiuose. Parengta ir išplatinta
14021 vienetai lankstinukų, skrajučių, plakatų (sveikatos saugos
ir stiprinimo, sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis)
Anykščių rajono gyventojams.
VšĮ Anykščių rajono
savivaldybės ligoninė
Anykščiuose antrinio lygio
medicinos paslaugas teikia vie-

na įstaiga – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (toliau
– Ligoninė)). Ligoninėje veikia
Priėmimo-skubios
pagalbos,
Anesteziologijos - reanimacijos,
Vaikų ligų, Radiologijos, Fizinės
medicinos ir reabilitacijos skyriai bei trys sektoriai: Terapijos
( jį sudaro vidaus ligų ir neurologijos poskyriai), Chirurgijos (
jį įeina chirurgijos, ortopedijostraumatologijos ir ginekologijos
poskyriai), Palaikomojo gydymo
ir slaugos (jame I palaikomojo
gydymo ir slaugos poskyris, paliatyvioji pagalba ir II Troškūnų
palaikomojo gydymo ir slaugos
poskyris), taip pat gydytojų konsultacijų kabinetai, Klinikinė diagnostikos laboratorija, kiti bendrieji padaliniai.
Ligonio ištyrimui, diagnostikai ir gydymui Ligoninė taiko
šiuolaikiškus, medicinos pagrįstus metodus ir technologijas,
laikydamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatytų bendrųjų ir specialiųjų
paslaugos teikimo reikalavimų,
visą parą užtikrina laboratorinius,
radiologinius, endoskopinius ir
echoskopinius,
kompiuterinės
tomografijos tyrimus. Ligoninėje
yra teikiamos dienos stacionaro
bei dienos chirurgijos paslaugos
– pacientams, kuriems nereikia
taikyti ypač sudėtingų gydymo
metodų ir yra maža komplikacijų
rizika. Atliekamos ortopedinėstraumatologinės,
chirurginės,
ginekologinės operacijos. Teikiamos invazinio skausmo malšinimo procedūros.
Dabar ligoninėje yra 204 lovos,
iš jų 93 – aktyvaus gydymo, 20
– medicininės reabilitacijos, 80 –
palaikomojo gydymo ir slaugos,
3 – dienos stacionaro bei 8 – stebėjimo. Ligoninė aptarnauja per
26 tūkst. gyventojų turintį Anykščių rajoną, taip pat iš kaimyninių
rajonų ir kitų Lietuvos miestų
atvykstančius pacientus. 2018 m.
sausio 1 d. duomenimis ligoninėje dirbo 255 darbuotojai, iš jų 68
kvalifikuoti, 23 specialybių ir patyrę gydytojai, 4 turintys mokslinius laipsnius, per 100 slaugos
specialistų, kitas medicinos personalas. Gydytojų amžiaus vidurkis 55,3 m., slaugytojų – 50,7 m..
Kasmet ligoninės stacionare gydosi daugiau negu 4000 pacientų, atliekama per 1000 operacijų,
taikant ne vien tradicines technologijas ir metodus, o ir minima-

lios invazijos būdus: gydytojai
chirurgai, akušeriai ginekologai
atlieka laparoskopines pilvo ertmės operacijas, o gydytojai ortopedai-traumatologai – artroskopines. Reguliariai atnaujinama
šiuolaikiška medicininė diagnostikai ir gydymui skirta aparatūra.
2016 metais Anykščių rajono
savivaldybėje
praktikuojančių
gydytojų buvo tiek, kiek ir 2015
m. – 61, specialistų su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos
išsilavinimu (ne gydytojų) skaičius – 191 (2015 m. buvo 200),
slaugytojų ir akušerių skaičius
liko nepakitęs – 158. Odontologų sumažėjo nuo 16 iki 14. 2016
metais Anykščių r. gyventojai pas
gydytojus lankėsi 188740 kartų,
iš jų profilaktinių apsilankymų –
28612 arba 15,2 proc. nuo visų
apsilankymų. Dauguma Anykščių
rajono savivaldybėje sveikatos
priežiūros išteklių rodiklių yra
mažesni nei šalies vidurkis. Ypatingai Anykščių rajone trūksta
gydytojų psichiatrų, odontologų
bei vidaus ligų gydytojų, iš dalies
trūksta ir vaikų ligų specialistų.
Tik du rodikliai – stacionaro lovų
skaičius bei slaugos lovų skaičius
100 000 gyventojų – yra tokie pat
kaip šalyje arba didesni.
Mažėjantis gimstamumas, gana
didelis pensinio amžiaus gyventojų skaičius lemia tai, kad mirtingumas Utenos apskrityje yra vienas didžiausių šalyje. Gyventojų
sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas, rizikos veiksnių nustatymas
ir koregavimas, ankstyva lėtinių
neinfekcinių ligų diagnostika ir
gydymas Anykščių rajone tampa
ypač svarbūs
Bendrojo sergamumo struktūra nesikeičia daugelį metų. Dažniausiai Anykščių r. gyventojams
nustatyta kraujotakos sistemos
ligos (hipertenzinės ligos, išeminė
širdies liga), antroje vietoje kvėpavimo sistemos (ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir
gripas), o trečioje – akies ir jos
priedinių organų, ketvirtoje – jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos (atropatijos, osteoporozė). Svarbu atkreipti dėmesį
į tai, kad Anykščių rajone didėjo
sergančiųjų tuberkulioze skaičius,
kuris pataruoju metu sumažėjo.

Anykščių r. savivaldybės
informacija.
Užsak. Nr.1097
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Savivaldybė neįsižeidusi nebemoka išklausyti net gyventojų pastabų
(Atkelta iš 6 psl.)
„DĖL PUBLIKACIJOS „KAIP
ANYKŠČIUOSE LAUŽOMI GYVENTOJŲ GYVENIMAI?“
Laikraščio „Anykšta“ internetiniame portale www.anyksta.lt
publikuojamos gyventojos Marijonos Fergizienės tekstas „Kaip
Anykščiuose laužomi gyventojų
gyvenimai?“, kuriame skleidžiami tikrovės neatitinkantys faktai,
interpretuojama ar tendencingai
pateikiama reali situacija. Komentuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėja Ieva Gražytė:
„Anykščių miesto gyventojai,

besikreipiantys dėl piniginės socialinės paramos (būsto šildymo
išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, socialinių pašalpų bei
kitų išmokų) yra priimami Socialinės paramos skyriuje, adresu J.
Jablonskio g. 32, Anykščiai. Gyventojai prašymus gali pateikti ir
elektroniniu būdu prisijungę prie
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos internetinio portalo, kurio internetinis adresas yra
www.spis.lt.
Gyventojos M. Fergizienės publikacijoje išdėstyta netiesa, kad
Anykščių miesto gyventojai, norintys pateikti prašymą dėl kompensacijų, turėjo registruotis prieš

kelis metus. Gyventojai, pateikę
prašymus dėl piniginės socialinės
paramos, gali iš karto registruotis
kitam kartui jiems patogiu laiku.
Gyventojai, besikreipiantys dėl
socialinių išmokų, piniginės socialinės paramos ar kitų išmokų, nuo
šiol gali užsiregistruoti ir internetu.
Prašymus dėl šildymo išlaidų
kompensacijų galima teikti nuo š.
m. spalio 1 d., todėl visi gyventojai, norintys pateikti prašymus iki
šildymo pradžios, tai gali padaryti
aukščiau minėtais būdais. Pažymime, kad kompensacijos gali būti
skiriamos už 2 praėjusius mėnesius
iki prašymo – paraiškos pateikimo
mėnesio, todėl gyventojai gali su-

sigrąžinti kompensacijas už praeitą
laikotarpį.
Prašymai priimami pas „Vieno
langelio specialistą“ 104 kabinete
pagal suplanuotą laiką ir pas socialinio darbo organizatorių Anykščių
mieste (202 kabinetas). Dėl didelio
besikreipiančiųjų skaičiaus organizuojamas papildomas prašymų-paraiškų priėmimas, tam buvo pasitelkti 4 darbuotojai, kurie nustatytu
laiku papildomai priima gyventojų
prašymus dėl kompensacijų. „Vieno langelio“ specialistas per dieną
be 24 užsiregistravusių gyventojų,
papildomai priima dar vidutiniškai
nuo 5 iki 8 asmenų. Visi gyventojai,
neužsiregistravę iš anksto, aptarnaujami 202 kabinete eilės tvarka.

Nuo 2018-10-01 iki 2018-10-29
dėl šildymo išlaidų kompensacijų
kreipėsi 595 asmenys. Visi pateikti
prašymai yra patenkinti. Pateiktas besikreipusių asmenų skaičius
spalio 25 ar 29 d. nereiškia, kad
tik tiek asmenų iš viso gauna kompensacijas, nes dėl kompensacijų
gyventojai gali kreiptis ir nuo lapkričio mėnesio.
Visi dėl kompensacijų besikreipiantys gyventojai yra aptarnaujami ir visi gyventojų pateikti
prašymai yra sutvarkomi laiku“,
- rašoma Anykščių rajono savivaldybės „Anykštai“ atsiųstame
laiške.

-ANYKŠTA

Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis daugiau
žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Dauguma mūsų į
specialistą kreiptis neskuba, tačiau silpstantis regėjimas yra pagrindinis vienos dažniausių akių ligų – kataraktos simptomas. Kas tai
per liga, kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, klausiame
A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

- Katarakta – kokia tai liga?
- Katarakta – akių liga, kai lęšiukas
pamažu netenka skaidrumo, formuojasi
drumstys, kurios trukdo šviesai patekti
į akį. Su metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui silpstantį
regėjimą. Didžiąją katarakta sergančių
žmonių dalį sudaro vyresni žmonės,
kadangi lęšiuko drumstėjimas – dažnas
senatvinis procesas.
- Kokie pagrindiniai kataraktos požymiai?
- Sergant katarakta silpnėja matymo
ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką. Drumstėdamas
lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius

įvairūs
Išnuomoja pusę gyvenamojo
namo. Yra baldai, didelė terasa,
atskiras kiemas. Šildymas dujomis arba malkomis.
Tel. (8-682) 64078.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Namą Anykščių r. Mileikiškių
kaime. Prie pagrindinio kelio.
Centrinis šildymas, plastikiniai
langai, 3 kambariai ir virtuvė. Yra
ūkinis pastatas, garažas, 0,53 ha
su namų valda.
Tel. (8-686) 91562.
Anykščių r., Viešintų mstl. rąstinį
namą su ūkiniais pastatais ir 11 a
sklypu. Naujas stogas, plastikiniai
langai. 8500 Eur.
Tel. (8-683) 91121.
Kupiškio r., Noriūnų k., prie tvenkinio - tvarkingą sodybą. Šalia 2
ha žemės.
Tel. (8-612) 73703.
Dviejų kambarių butą Midaugo
g. (II aukštas, po renovacijos).
Tel. (8-650) 37419.
Automobiliai
FORD MONDEO (1999 m., 1,8 D,
universalas, GIA, TA iki 2019-05).
Tel. (8-675) 32101.

žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja.
Sergant katarakta darosi sunku skaityti,
sudėtinga vairuoti automobilį, atsiranda
trukdžiai dirbant kasdienius darbus. Kai
lęšiuko drumstis pradeda kliudyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistą.
- Kaip gydoma katarakta?
- Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką
pakeičiant dirbtiniu. Vaistų kataraktai
gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis. Daugeliu
atvejų kataraktos operacijos atliekamos

taikant vietinį nuskausminimą, netaikant
bendrosios anestezijos. Todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau
visiškai nejaučia skausmo. Kataraktos
operacija yra neskausminga procedūra,
dažniausiai trunka apie 30 minučių, po
operacijos nereikalingas stacionarus
gydymas, pacientai gali vykti namo.
- Ar gali būti komplikacijų?
- Negydant kataraktos regėjimas nusilpsta iki šviesos jutimo – žmogus gali
skirti tik šviesą nuo tamsos. Padidėjus
akispūdžiui kyla rizika susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją.
Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos
pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių
pakitimų.
- Kaip pasikeičia regėjimas po operacijos?
- Kataraktos operacija labai efektyvi
– dauguma žmonių iškart po operacijos
pastebi staigų regėjimo pagerėjimą, ta-

čiau visiškas atsistatymo periodas gali
užtrukti keletą savaičių. Per kiek laiko
regėjimas pacientui atsistatys, tiksliai
pasakyti negalima, kadangi operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio
veiksnių: kitų regėjimo sutrikimų, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo,
naudojamos įrangos ir kt. Labai svarbu
nelaukti kol liga komplikuosis, operacijai
pasiryžti laiku.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą
bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius
Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie atliko šimtus kataraktos operacijų. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis.
Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66,
Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės
telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Paslaugos

Laidojimo namai
„Paguoda“

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
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.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas, supjautas
atraižas. Atveža.
Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

medienos

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Kepyklėlė „Anykščių dvaras“ nuoširdžiai dėkoja Anykščių savivaldybei
už suteiktą paramą naujos įrangos įsigijimui, padėjusiai klientams pasiūlyti
įvairesnę produkciją.

Jau priimame užsakymus artėjančioms
gražiausioms metų šventėms – Kalėdoms ir
Naujiesiems metams.

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.

Nepaprastai gardu – „Anykščių dvaras“.
Tel. (8-698) 83638.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Kita
Granulės - smulkintos anglies
automatinis kieto kuro katilas 15
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur.
Montavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-670) 30743.
Žalmargę
veršingą
Veršiuosis sausio mėn.
Tel. (8-685) 50319.

telyčią.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 4 d. (sekmadienį)
prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų.
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei
vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608)
69189.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35,
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50,
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

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.

UAB “Troškūnų vaistinė”

PARDUODA
PATALPAS,

tinkančias komercinei
veiklai
ir naują seifą (300 kg).
Tel. (8-687) 73981.
V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio Ik. Panevėžio r.
siūlo: svilinta lietuviška
kiaulienos skerdena - TIK
2,20 Eur/kg. Kiaulių subproduktų
rinkinys TIK 5 Eur!!!
Perkant vieną bekoną subproduktų rinkinys 0,01 Eur!
Tel. (8-656) 49074.

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

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

SKELBIMAI
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BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

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.

Tel. (8-672) 05341.

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

PERKAME

Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

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

Perkame

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.

melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

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

Tel. (8-673) 19696.

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

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

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

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

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

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

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

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Brangiai superkame

MIŠKUS

Kita

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

Rusišką motociklą arba JAWA.
Tel. (8-686) 09293.

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

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g.29, Anykščiai)
priima skelbimus į šiuos laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“

siūlo darbą
Reikalingas vienišas žmogus,
galintis prižiūrėti keletą karvių.
Apgyvendina.
Tel. (8-600) 40863.
KB “MIŠKO DRAUGAS” - miškovežio vairuotojui. Skambinti darbo
metu.
Tel. (8-620) 24459 .
Reikalingi mūrininkai Vokietijoje.
Atlyginimas nuo 2300 Eur po mokesčių.
Daiva, (8-685) 88777 arba info@
nermeka.lt

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

Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Darbas pagalbiniams darbininkams fabrikuose ir sandėliuose
Vokietijoje. Atlyginimas nuo 1250
Eur.
Deimantė, (8-685) 88777 arba
info@nermeka.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.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Hubertas, Martynas, Silvija,
Vydmantas, Norvainė.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amliutė rašo skundą gelbėdama Anykščius
nuo pavojų

lapkričio 4 d.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Amiliutė skundą rašo,
Užtarimo merą prašo.
Tu milicijoj buvai,
Gaudei žulikus gerai.
Tau aš skausmą patikėsiu,
Į tave viltis sudėsiu.
Pilnas miestas nevidonų,
Plagiatorių šėtonų.

Agrikola, Karolis, Modesta,
Vitalis, Eibartas, Vaidmina,
Vitalijus, Vitalius.
lapkričio 5 d.

Gatvėn jau išeit negera,
Neteisybė siaubą varo.
Štai kaimynė Elena.
Sufrizuota jos galva.

Elžbieta, Zacharijas, Audangas,
Gedvydė, Florijonas, Elzė.

Kuode rusiškos špilkutės
Gal raketų tai galvutės?
Spustels kokį tykų rytą
Bum... Anykščių ir neliko.

mėnulis
lapkričio 3-5 d. delčia.

oras

Na, o Petras išdurnėjo,
Suktą biznį varinėja
Namo numeris 6
Persuktas į 9.

+10

Priekaištų yra ir Marcei
Tvorą nusidažė aiškiai
Į mane nusižiūrėjus.
Gaudyk, mere, niekadėjus!

NNN redaktorei nežinant
+10

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Blazarėno darbotvarkėje skelbiama: „Susitiks su
užterštų teritorijų Čekonyse ir De-

Terš teritorijas?

beikiuose projektų vykdytojais“.
Iki tol Čekonys ir Debeikiai nebuvo išskirtinai užteršti... Dabar
terš?
Žinant, kad paprastai teritorijos

teršiamos be išankstinių projektų,
darytina išvada, kad formuluotėje
galbūt praleistas koks žodis, pvz.
„valymo“, „tvarkymo“ ar pan.
Tačiau, prisimenant Anykščių

rajono valdžios reikalavimą jų paskleistą informaciją perteikti kiek
įmanoma tiksliau, derėtų konstatuoti, kad teritorijas planuojama
teršti. Išmeskim vietovardžius:
„susitiks su užterštų teritorijų projektų vykdytojais...“
Kur čia apie tvarkymą rašoma?

Ilgai laukta Babilono išpardavimų diena – jau lapkričio 10 dieną!
Tik vieną dieną, tik lapkričio
10-ąją, Babilono parduotuvėse
ir kavinėse pirkėjų lauks išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos!
Tai puiki proga ne tik atsinaujinti
garderobą, pasiruošti šaltajam sezonui, bet ir pradėti ruoštis gražiausioms metų šventėms.
Kiekvienais metais sau pasižadame, kad kitąmet savo artimiesiems kalėdines dovanas
pirksime nebe paskutinę minutę,
o iš anksto - apgalvotai ir iš visos širdies. Babilonas jums padės
ištesėti šį pažadą, kad šventes su
savo šeima pasitiktumėte puikios
nuotaikos. Lapkričio 10 dieną
daugiau nei šešiasdešimt parduotuvių skelbia ypatingas nuolaidas

savo prekėms. Tokia išskirtinė
proga taupiai apsipirkti trūks tik
vienintelę dieną, tad pats laikas
planuoti savo šventinių ir kasdienių pirkinių sąrašą.
Nudžiuginkite savo artimuosius patogia ir stilinga apranga ir
avalyne. Užsukite į sporto prekių
parduotuves Babilone, kur išpardavimų dieną galėsite įsigyti
sportinės ir laisvalaikio aprangos, avalynės ir daugybę įvairių
aksesuarų už mažesnę kainą. Iki
50 procentų nuolaidas savo asortimentui šią dieną siūlys HIATUS ir HUMMEL, o papildoma
20 procentų nuolaida pasinaudoti
kvies PUMA OUTLET, REGATTA ir SPORTS DIRECT parduo-

tuvės.
Dar nei vienam nuotaikos nesugadino ir naujas drabužis. Jų
išpardavimą skelbia ADDA,
DŽINSŲ CENTRAS, GENTLEMAN, MATOMA, TRIKOTAŽAS LT, PIEWA ir kitos parduotuvės, kur bus galima rasti net iki
perpus pigesnių prekių.
Mažųjų Kalėdinius norus ir
svajones išpildyti padės BABY
CITY, KIKI-RIKI, FUNTASTIK,
ir VAGA. Čia išpardavimų dieną
net su 20 procentų nuolaida įsigyti galėsite žaislų, knygų ir vaikiškų drabužėlių ar avalynės.
Pasirūpinti savo ir artimųjų
sveikata bei gera savijauta jums
padės SVEIKATINĖ ir OPTI-

KOS PASAULIS. Skaniausiai
kvepiančias ir labiausiai grožį
puoselėjančias dovanas su ypatingomis nuolaidomis išsirinkti
galėsite VIVI, DROGAS, MARTINA IR VITRINA PRO parduotuvėse.
Kaip jauku rudens vakarus
leisti su karšta kakava ar arbata
įsitaisius ant patogaus fotelio ar
sofos! Didžiules iki 40 procentų
nuolaidas korpusiniams baldams
iš ekspozicijos išpardavimų dieną žada BERRY BALDAI, trečdaliu pigiau apsipirkti kviečia
DUBINGIAI. Taupant šeimos
biudžetą įsigyti naują lovą, tachtą
ar čiužinį kviečia ir INTERMEDA, EGVITA ir LONAS.

Norintieji pamaloninti draugus smaližius dovanų ir malonių
smulkmenų tikrai ras ANYŽIUS,
MAJAI ir RŪTA parduotuvėse.
Skaniai papietauti išpardavimų
dieną galėsite FORTO DVARAS,
ČILI ir HESBURGER restoranuose. Gardžios kavos atsigerti
kvies PIACETTO ir MAESTRO
COFFEE kavinės, o desertų mėgėjų, paruošę net 20 procentų
nuolaidą skanėstams, lauks BUBBLE WAFFLE ir VASARIS.
Dar daugiau pasiūlymų ir staigmenų rasite Babilono interneto
svetainėje www.pcbabilonas.lt ir
Facebook paskyroje: www.facebook.com/babilonaspanevezys.
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