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Vyndariams
sezonas puikus,
sodininkams –
prastas

2 psl.
šiupinys
MINISTRAS. Lapkričio 12 d.
(pirmadienį) Anykščiuose lankysis Žemės ūkio ministras Giedrius
Surplys. 13.15 – 15.15 val. Anykščių kultūros centro mažojoje salėje
vyks susitikimas su Anykščių rajono gyventojais (A. Baranausko
a. 2, Anykščiai). Dalyvaus NŽT ir
NMA atstovai.

Šeimininkų
neturinčioms
katėms pastatyti
keturi namai

Problemos ir dėl
Auksės
Kontrimienės
sveikinimų

2 psl.

2 psl.

Organų
donorystė amžinas
gyvybės ratas

4 psl.

Už lauko ekraną išeitų du
butai Anykščiuose

4 psl.

robertas.a@anyksta.lt

Šalia Anykščių kultūros centro pradėtas montuoti LED lauko ekranas. Šią savaitę darbininkai
pasitelkę kraną pastatė ekranui konstrukcijas.
Šio ekrano įrengimas Anykščių rajono savivaldybės biudžetui kainuoja 46 tūkstančius 657 Eur.
Už tokią sumą Anykščiuose galima nupirkti du butus.

Vaikas. Paaiškėjo, kad spalio
30 - osios vakarą Anykščiuose prie
Užimtumo tarnybos rastas vaikas,
vilkintis tik marškinėliais trumpomis rankovėmis, nebuvo paimtas iš
šeimos. Plačiau apie šį įvykį – kitame „Anykštos“ numeryje.

Pagalba. Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 18.12 val. Anykščiuose,
Liudiškių g., ugniagesiai suteikė
pagalbą medikams, patenkant į
butą pirmajame daugiabučio aukšte. Naudojant grandininį pjūklą ir
laužtuvą atidarytos buto durys. Viduje rasta ant grindų gulinti savininkė, ji buvo perduota medikams.

Vidmantas ŠMIGELSKAS:
„Kyla banalus klausimas kuriem velniam mes iš viso
tuomet vietos valdžią šeriam?
Anykščiams užtenka seniūnijos ir komunalinio“...

Robertas Aleksiejūnas

Leidinys. Lapkričio 15 dieną,
ketvirtadienį, 17.15 val., Anykščių L. ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje, humanitarinių mokslų,
menotyros daktarė Jolanta Zabulytė pristatys savo naujausią knygą „Anykščių krašto kryždirbystė:
mediniai paminklai“. Tai - pirmoji
Anykščių krašto kryždirbystės studija.

Vizija. „Anykščių rajonas – besididžiuojantis Anykščių šileliu,
lėtai tekantis kurortas, darbingas,
atjaunėjęs kraštas, kuriame jauku
ir saugu gyventi, ilsėtis bei dirbti.
„Po šituo stogu viešėt patogu“ (A.
Baranauskas)“, - tokią rajono viziją 2019 – 2025 metais pasirinko
452 interneto vartotojai, dalyvavę
Anykščių rajono savivaldybės paskelbtoje apklausoje. Plačiau – kituose „Anykštos“ numeriuose.

rievės

Mieste numatomas įrengti LED
ekranas bus 4,8 x 2,8 m dydžio. Jį
numatyta pastatyti šalia Anykščių
kultūros centro pastato nuo Šventosios upės pusės.
Darbus atlieka UAB „Inseria“.
Anykščių rajono savivaldybei paskelbus interaktyvaus lauko LED ekrano projektavimo ir
įrengimo darbų viešąjį pirkimą,
plačiau pakomentuoti, kieno idėja yra pirkti tokį ekraną, kas bus
jame rodoma, Anykščių rajono
savivaldybės atstovai „Anykštai“
atsisakė.
Iki šiol apie tai jokios oficialios
informacijos šia tema savivaldybė
nėra paskelbusi ir savo iniciatyva.
„Vat, pamatysit, kai bus rodoma
(juokiasi). Galėsite tada vertinti,
rašyti. Jūs savo versijas jau teikėte. Tai jūsų vaizduotės vaisius, o
kaip bus iš tikrųjų, tai matysim“,
- vasarą paklaustas, kas bus rodoma LED lauko ekrane, „Anykštai“
nuo tiesaus atsakymo išsisukinėjo
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis.

6 psl.

LED lauko ekranas bus gana didelis - 4,8 x 2,8 metro, todėl jo konstrukcijoms pastatyti buvo pasitelktas kranas. 							
Autoriaus nuotr.

„Verslo žiburiuose“ – politiniai konkurentai
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
nepageidaujami

Gydytojai. Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
praneša, kad vidaus ligų gydytojai
Reginai Butkienei nutraukus darbo
santykius įstaigoje, pacientai perrašyti šeimos gydytojai Aldonai
Morkūnienei. Gyventojai turi teisę
pasirinkti kitą gydytoją jų pirmo
apsilankymo įstaigoje metu.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis (kairėje) išvengs konkurencijos ant scenos per „Verslo žiburių“ apdovanojimus. Iš
Anykščių vadovų klubo prezidento Dalio Vaigino ši galimybė
užlipti ant scenos atimta.

Anykščių vadovų klubas
gavo Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC)
kvietimą dalyvauti „Verslo
žiburiai 2018“ pretendentų į
apdovanojimus parinkimo komisijoje ir į ją delegavo savo
prezidentą Dalį Vaiginą. Pirmajame komisijos posėdyje D.
Vaiginas pranešė, kad vadovai
prie renginio žada prisidėti ir
įsteigdami prizą.
Pirmajame posėdyje komisija iniciatyva džiaugėsi, tačiau
antrajame posėdyje laikinoji
TVIC direktorė Kristina Beinorytė pranešė, kad savivaldybė Vadovų klubui steigti prizo
neleidžia.

6 psl.

asmenukė

Tema

Du kartus skaičiau Jono Marcinkevičias „Benjaminą Kordušą“. Istorija, kaip nusigyvenęs
bajoras už paskutinius pinigus
surengia koldūnų balių – laikui
nepavaldi.
Kas ketvirtas lietuvis gyvena
skurde, Vyriausybė svarsto sugrįžti į sovietmetį ir įvesti maisto
talonus, o mes pinigus švaistome
kaip kokie Kuveito šeichai.
Penkiasdešimt tūkstančių eurų
už televizorių – tema verta jau
ne romano. Tema verta operos.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Vyndariams sezonas puikus, sodininkams –
prastas

spektras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykščių vynas“ šiemet supirko rekordinį kiekį obuolių. Dar
nesibaigus sezonui buvo supirkta ir perdirbta per 20 tūkst. tonų
obuolių. Obuolių supirkimo kainos šiemet buvo kritę net iki 3-4
centų už kilogramą, tad „Anykščių vynui“ praėjęs obuolių supirkimo ir perdirbimo sezonas buvęs ypač geras.
Tuo tarpu AB „Ažuožerių sodai“
neturi kuo džiaugtis. Pasak bendrovės direktoriaus Jono Janišiaus, iš
savo sodų priskinta 4,5 tūkst. tonų
– derlius buvęs geras. Tačiau du
trečdalius derliaus – apie 3 tūkst.
tonų – AB „Ažuožerių sodai“ pardavė „Anykščių vynui“ už kilogramą gaudami po 6-7 centus.
AB „Ažuožerių sodai“ iš savo
obuolių spaudžia sultis ir jas realizuoja per prekybos tinklus, taip
pat bendrovė parduoda ir obuolius.
Bet, kai rinkai patiekiamas tik trečdalis į sultis perdirbtų ar neperdirb-

tų obuolių, ypač svarbi kitų dviejų
trečdalių pardavimo „Anykščių
vynui“ kaina.
Šiemet Ažuožeriuose veikė
net 4 sulčių spaudyklos - po dvi
AB „Ažuožerių sodai“ ir ŽŪB
„Anykščių vaismedžiai“.
J.Janišius „Anykštai“ sakė, kad
vieną savo spaudyklą uždarys sultys bus spaudžiamos tik naujajame, šalia plento šiemet iškilusiame pastate. „Pajamos iš sulčių
spaudimo paslaugos nėra esminės.
Juolab, kad ši veikla labai sezoninė“ - aiškino J.Janišius.

AB „Ažuožerių sodai“ direktorius Jonas Janišius „Anykštai“
sakė, kad pajamos iš sulčių spaudimo paslaugos jo įmonei nėra
esminės.

Šeimininkų neturinčioms katėms pastatyti keturi namai
Anykščių rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos „Pūkuota
svajonė“ iniciatyva, Anykščiuose pastatyti trys nameliai bešeimininkėms katėms.
Viešosios įstaigos „Pūkuota svajonė“ direktorė Deimantė Rukšėnaitė „Anykštai“ pasakojo, kad nameliai katėms įrengti šalia Biliūno
gatvės 62-ojo bei Ramybės gatvės
5-ojo namo, taip pat Ramybės gatvėje šalia ligoninės. Dar vienas
toks namelis įrengtas Anykščių seniūnijos Šlavėnų kaime.
Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad bešeimininkių kačių
nameliai kainavo 700 Eur. Lėšos
nameliams pastatyti skirtos iš komunalinio ūkio objektų remonto
ir plėtros lėšų. Viešosios įstaigos „Pūkuota svajonė“ direktorė
D.Rukšėnaitė pasakojo, kad nameliuose katėms turėtų būti šilta – jie

pagaminti iš putplasčio.
Nameliai bešeimininkėms katėms pastatyti tose vietose, kur jas
galima oficialiai šerti. Tokias vietas savo sprendimu yra nustačiusi
Anykščių rajono taryba.
VŠĮ „Pūkuota svajonė“ įsipareigojo nustatytose šėrimo vietose
rūpintis bešeimininkėmis katėmis,
jas šerti, sterilizuoti. Anykščių rajono savivaldybė bešeimininkių
kačių šėrimo vietas pažymėjo specialiais ženklais.
Tokiomis priemonėmis Anykščių rajone tikimasi sumažinti bešeimininkių kačių populiaciją.

-ANYKŠTA

Bešeimininkės katės nuo lietaus ir vėjo galės slėptis tokiuose nameliuose.

Problemos ir dėl Auksės Kontrimienės sveikinimų
Per 2016-ųjų metų Seimo rinkimus Lietuvos socialdemokratų
partija politinei reklamai išleido gerokai didesnę sumą nei numato įstatymai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) akiratyje
atsidūrė ir buvusios LSDP kandidatės Anykščių-Panevėžio apygardoje Auksės Kontrimienės rinkimų išlaidos.
VRK nagrinėjo irA.Kontrimienės
sveikinimus anykštėnams „Anykštoje“ ir nustatė, kad politikė gražių
švenčių anykštėnams linkėjo tik
prieš rinkimus, todėl sveikinimai
susieti su rinkimine kampanija.
Taip pat atkreiptas dėmesys, jog
Anykščių-Panevėžio apygardoje
kandidatavusi A.Kontrimienė net
64,56 proc. savo rinkimų kampanijos lėšų skyrė portalui „Delfi“.
„VRK ekspertai siūlo pripažinti, kad Lietuvos socialdemokratų
partija šiurkščiai pažeidė Politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, viršijusi
2016 m. Seimo rinkimų politinės

Temidės svarstyklės
Grasinimas. Gautas moters (g.
1982 m.) pareiškimas, kad lapkričio 8 dieną apie 17.00 val. neblaivus sutuoktinis (g. 1982 m.) grasino nužudyti ją ir jų bendrus vaikus,
moteris bijojo grįžti į namus,
esančius Anykščiuose, Ramybės
g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

kampanijos išlaidų limitą 22,48
proc., 15,41 proc. limito nedeklaravusi politinės kampanijos išlaidų, politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodydama 906
362,55 Eur išlaidų pateikė žinomai
klaidingus duomenis“ - rašo portalas „Delfi“ (Dalia Plikūnė; „Socialdemokratus klampina anonimo
atsiųsta schema: tyrimas atskleidė,
kaip „vaikščiojo“ partijos pinigai”).
„Pagal pateiktą ir peržiūrėtą informaciją nustatyta, kad A. Kontrimienės sveikinimams (2 – iki
2016 m. Seimo rinkimų politinės
kampanijos pradžios, 3 – kampaniSprogmuo. Lapkričio 8 dieną
apie 11.58 val. Skiemonių seniūnijos Gudiškių kaime, namų valdos
kieme, iškasta antrojo pasaulinio
karo 81 mm minosvaidžio mina be
sprogstamosios medžiagos. Miną
išsivežė išminuotojai. Įvykis registruotas.
Vagystė. Spalio 30 dieną atlikus
vaizdo kamerų peržiūrą Anykščių
rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėje Svėdasuose, J. Tumo

jos metu) Anykščių rajono spaudoje buvo išleista 527,52 Eur. VRK
ekspertai, pagal Anykščių rajono
laikraščių redakcijų duomenis,
nustatė, kad iki ir po rinkimų su
šventėmis A. Kontrimienė šiuose
laikraščiuose nesveikino. Patikrinus 2016 m. Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos duomenis
nenustatyta, kad A. Kontrimienė
būtų sveikinusi kitų savivaldybių
gyventojus. Todėl jos sveikinimai
artėjant rinkimams Šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų, Šv. Velykų, Motinos dienos, Rugsėjo 1 – osios,
Mokytojų dienos proga sietini su
kandidatės A. Kontrimienės Seimo
rinkimų politine kampanija, tai yra
laikytini jos politine reklama, kadangi skelbti rinkimų apygardos,
kurioje kelta kandidate, teritorijoje, jų skelbimas prieš tai ir po rinkimų nebuvo įprastas kandidatei,
teigiama VRK rašte“. - analizę

apie A.Kontrimienės sveikinimus
pateikė „Delfi“.
Portalui „Delfi“ už reklamą
A.Kontrimienė sumokėjo 19 tūkst.
322 eurų.
„VRK pripažino, kad A. Kontrimienės išlaidos už politinę reklamą
portale DELFI laikytinos partijos
politinės kampanijos išlaidomis,
nes už šią reklamą kandidatė A.
Kontrimienė sumokėjo itin didelę
sumą – 64,56 proc. visų jos politinės kampanijos išlaidų. Pasak
ekspertų ši suma yra pakankamai
didelė vertinant ir LSDP politinės
kampanijos išlaidas politinei reklamai tame pačiame portale (delfi.lt):
tai sudaro 50,24 proc. LSDP tiesiogiai užsakytos politinės reklamos
išlaidų ir 36,12 proc. visos šiame
portale LSDP užsakytos politinės
reklamos išlaidų“ - rašoma „Delfi“
publikacijoje.

- Vaižganto g., nustatyta, jog iš
prekybos salėje esančių lentynų
pavogta 67 vnt. įvairaus šunų ir kačių maisto. Padaryta 174 eurų žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

riniai sidabro gaminiai. Padaryta
500 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ilgapirščiai. Lapkričio 6 dieną apie 21.54 val., pastebėta, kad
įsibrauta į moteriai (g. 1991 m.)
priklausantį butą Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime,
A. Valmuso g., iš kurio pagrobta:
250 eurų, auksinis žiedas, juvely-

- ANYKŠTA

Mirtis. Lapkričio 6 dieną apie
18.00 val., namuose Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, Kalnų g., rastas su šautine
žaizda galvoje vyro (g. 1965 m.)
kūnas, šalia jo ant grindų rasta
vyrui priklausantis šautuvas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.

Inicijuos. Po pirmos žlugusios
iniciatyvos valdantieji vėl registruoja projektą dėl apkaltos konservatoriui Mykolui Majauskui.
60 „valstiečių“, socialdarbiečių bei
„tvarkiečių“ registravo nutarimo
projektą, kad būtų sudaryta komisija pateikti išvadai dėl pagrindo
pradėti M. Majauskui apkaltos
procesą. Po teikimu yra Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo Ramūno Karbauskio, premjero
Sauliaus Skvernelio, Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, apkaltos iniciatoriaus Stasio Jakeliūno
bei kitų parlamentarų parašai. Apkaltos iniciatoriai kaltina M. Majauską, kad kreipdamasis į prokuratūrą dėl šmeižto jis siekė daryti
spaudimą apie galimą seksualinį
priekabiavimą prabilusioms merginoms.
Skaičius. Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
(LVŽS) frakcija skelbia teiksianti
naują Konstitucijos pataisą, kad
Seimo narių skaičius turėtų būti
mažinamas nuo 141 iki 121 parlamentaro. „Nors valstybė susiduria
su demografiniais pokyčiais, Seimo narių skaičius iki šiol išliko
visiškai nepakitęs – 141 Seimo
narys. Būtų teisinga atsižvelgti į
reikšmingus gyventojų skaičiaus
pokyčius ir sekti kitų šalių pavyzdžiu“, – frakcijos pranešime spaudai cituojamas LVŽS vadovas Ramūnas Karbauskis.
Neįmanoma. Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui ketvirtadienį svarstant, kad Lietuva galėtų
pripažinti homoseksualų santuokas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto pirmininkė „valstietė“
Agnė Širinskienė teigia, kad tai
šiuo metu neįmanoma. „Gal ministrui taip atrodo, tai čia jau kiekvienas turime laisvą galimybę šnekėti, ką norime ir kaip mums atrodo.
Gerbiu ministro pasisakymus, bet
kai kurie dalykai yra tiesiog neįmanomi“, – sakė A.Širinskienė.
Pasak jos, Konstitucijoje aiškiai
nurodyta, kad santuoka sudaroma
tarp vyro ir moters, todėl, norint
pripažinti homoseksualų santuokas, reikėtų keisti Konstituciją.
Įamžinta. Vakar Vilniuje minint šimtąsias pirmosios Lietuvos
Vyriausybės metines vietoje, kur
posėdžiavo ministrai, atidengta
atminimo lenta. Ant buvusio Vilniaus centrinio knygyno pastato
Gedimino prospekte, kur prieš
šimtmetį stovėjo Lietuvos Valstybės Tarybos rūmai, atidengta lenta
pažymi, jog čia dirbo Antano Smetonos vadovaujama tuometinė Lietuvos Valstybės Taryba, Augustino
Voldemaro ir Mykolo Sleževičiaus
vadovaujami ministrų kabinetai.
Dokumentai. Viešame Estijos
gynybos pajėgų dokumentų registre daug metų buvo laisvai prieinami dokumentai, skirti tik vidaus
naudojimui, ir dėl to duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą.
Visi norintieji galėjo matyti dokumentų registrą „Saurus“ su šimtais
aiškinamųjų ir atsiskaitomųjų raštų, kuriuos kariai ar jų vadai parengė tiriant administracines bylas.
Dokumentų turinys ir faktas, kad
jie buvo laisvai prieinami, pakenkė
Gynybos pajėgų reputacijai. Bylose be aiškinamųjų raštų taip pat
buvo karių charakteristikų. „Saurus“ taip pat apėmė duomenis apie
karių sveikatos būklę.
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Ar ne per
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Moterys skatinamos kurti
verslą kaime
Lyčių diskriminacija darbo rinkoje – sena, bet vis dar aktualumo neprarandanti tema. Lietuvos
statistikos departamento (toliau – Departamento) duomenimis, Lietuvoje lengviau darbą susiranda ir labiau užimti yra vyrai. Ypač šis atotrūkis pastebimas kaimo vietovėse. Departamentas skelbia, jog pirmąjį šių metų ketvirtį užimtų vyrų skaičius kaime siekė 212,3 tūkst., moterų – 176,2
tūkst.
Siekiant sumažinti šią nelygybę, moterys, pradedančios verslą kaimo vietovėse, kviečiamos pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio
ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ prioritetine
tvarka.
rama teikiama ne žemės ūkio
veiklai pradėti. Kitaip nei praėjusiais metais, šiemet prie remiamų
veiklų priskiriama ir mažmeninė
prekyba, konsultavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, stovyklaviečių įkūrimas ir
jose vykdoma veikla.
Didžiausia paramos suma, į kurią pareiškėjai gali pretenduoti,
siekia net 40 tūkst. Eur. Gali būti
finansuojama net 100 proc. visų
tinkamų finansuoti išlaidų, tarp
jų: statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas,
naujos technikos ir (arba) įrangos
įsigijimas, verslo infrastruktūros
kūrimas, bendrosios išlaidos.

Giedrė ČIUKŠYTĖ:
- Ieškoti dovanų šventėms - pats
laikas, bet kalėdiniams papuošimams tai dar ankstoka, atsibos tie
blizgučiai iki švenčių! Visada namus ir eglutę Kūčių vakarą puošdavom, bent jau nuotaika šventinė
namuose.

Galimybių gauti papildomų
balų – daug

Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir lyčių nelygybę darbo rinkoje, naudotis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ypač skatinamos moterys.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Priimamos paraiškos

Violeta GADIŠAUSKIENĖ:
- Laisvas pasirinkimas.... Gali
puošti ir nupuošti, gali visiškai nepuošti. Nereikės nupuošti. Dabar
juk viskas be taisyklių. Tradicijos
apmiršta, o ateity – „roboto klizma“ (jausmų pasireiškimo nebuvimas).

Paraiškas gauti paramą pagal šią
veiklos sritį galima teikti lapkričio
2–30 d. Šiam paraiškų priėmimui
skirta 3,4 mln. eurų parama. Priemonė finansuojama iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto.
Gali pretenduoti ir vyrai

Finansavimo taisyklėse numatyta, jog parama skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems
ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d.
iki 2018 m. gegužės 2 d., taip pat
naujai įsteigtiems (registruotiems
ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki
paraiškos pateikimo) privatiems
juridiniams asmenims. Pareiškėjoms moterims skiriami 5 papildomi balai – kitus balus pareiškėjai renka vienodomis teisėmis.

Svarbu paminėti, jog pirmenyRems veiklas, nesusijusias su
bės moterims gauti paramą pagal
minėtąją veiklos sritį nereikėtų žemės ūkiu
painioti su lyčių diskriminacija
Pagal šią KPP veiklos sritį padarbo aplinkoje. Tokia nuostata
ne skatina, o priešingai, kovoja su
lyčių nelygybe, nes moterų užimtumas smarkiai atsilieka nuo vyrų.
Žinoma, į „Paramą ekonominės
veiklos pradžiai kaimo vietovėse“
gali pretenduoti ir vyrai.

Pareiškėjams, norintiems įsivertinti savo galimybes gauti paramą,
naudinga žinoti, kiek balų ir už ką
galima gauti. Kaip jau minėta,
papildomi balai teikiami pareiškėjoms moterims, taip pat asmenims, kurie įsipareigoja sukurti
ir projekto kontrolės laikotarpiu
išlaikyti daugiau negu vieną darbo vietą. Daugiau balų gali gauti
ir tie, kurie projektus įgyvendins
savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis šalyje.
Pirmumo teisės sulauks ir pareiškėjai, kurie neseniai (1 metus iki
paraiškos pateikimo) grįžo iš emigracijos, taip pat tie pareiškėjai,
kurie patys ar kurių sutuoktiniai
yra gavę subsidiją būstui kaimo
vietovėje įsigyti pagal Finansinės
paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą
ir kt.

Užsak.Nr. 1138

Sveikiname Vytą VASILIAUSKĄ,
gyvenantį Janušavoje,
gražaus jubiliejaus proga ir linkime:

Ilona ŠILYTĖ –
DREVISNKIENĖ:
- Dabar ramybės ir laukimo laikas prasidės. Tai nekaip reaguoju.
Nusibos tie blizgučiai, oi, kaip
nusibos.

Pagal „Anykštos“ FB

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi,
Kad visad pavyktų pradėti darbai,
Kad brangūs Tau žmonės būtų laimingi,
Draugams atviri būtų Tavo namai.
Jėgų kad nestigtų,
Širdies kad neslėgtų,
Kad visad ir viskas Tau būtų gerai.
Žmona, draugai ir kaimynai iš Panevėžio gatvės.

savaitės citatos

Žinoma! Kas tuo abejoja?
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, apie komisijų laisvę
veikti:
„Yra komisija, kuri priima sprendimus. Jie daro savo darbą. Prie ko
čia aš?“
Girto vairuotojo ir policininko
dilema?

Raimondas
RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, politikas,
apie požiūrio kampus:
„Kas vieniems vienaip atrodo, tas
kitiems kitaip atrodo“.
Siekiant išvengti interesų
konflikto, dera steigti
monarchiją!
Kristina BEINORYTĖ, Anykščių turizmo ir verslo informacijos
centro laikinoji vadovė, apie tai,
kodėl šiemet nedera Vadovų klubo nariams steigti prizo:
„Nėra tinkamas laikas, nes rinkiminiai metai“.
Vadovų klube jis vienas
ekskomisaras?
Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, apie tai, kad rajono valdžiai
ne idėja steigti prizą „Verslo žiburiams“ buvo nepriimtina, o tai,
kad į komisiją deleguotas Dalis
Vaiginas:
„Esu
įsitikinęs,
kad
jeigu į komisiją būtume delegavę
R.Razmislavičių, būtume galėję
prizą įteikti“.
Į klausimus atsakinėkit
lotyniškai!
Dalis
VAIGINAS,
buvęs
Anykščių rajono ligoninės direktorius, apie tai, kaip ruošiasi
naujam ligoninės vadovo konkursui:
„Mokiausi, ruošiausi. Naktimis
nemiegojau“.
Rinkimus siejate su
amnestija?

Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių mero patarėjas, dizaineris kažką žada:
„Ir aš turiu idėją, kaip įamžinti
sau brangų atsiminimą. Manau, iki
rinkimų spėsiu“.
Daug vandens nutekėjo, kol
suprato...
Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos narys, apie tai, kodėl nusivylė politika:
„Visai kitaip įsivaizdavau savo
darbą rajono Taryboje. Ateiname
dirbti anykštėnams, tačiau anykštėnai lieka antrame plane, o į pirmąją
vietą iškyla asmeniniai interesai“.

„ANYKŠTA“ TV

2018 m. lapkričio 10 d.

Organų donorystė - amžinas
robertas.a@anyksta.lt
gyvybės ratas
Robertas Aleksiejūnas

„ANYKŠTA“ TV kalbino Nacionalinio transplantacijos biuro
direktoriaus pavaduotoją, laikinai vykdančią direktoriaus funkcijas Audronę BŪZIUVIENĘ.
Visas pokalbis - portale anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.

Nacionalinio transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Audronė Būziuvienė
sakė, kad valią tapti organų donorais Anykščių rajone yra pareiškę per 200 gyventojų.
- Organų transplantacija –
tema, kuria anykštėnai diskutuoja ypač retai. Kokie mitai bei
stereotipai egzistuoja šia tema?
- Apie organų donorystę sunku
arba neįprasta kalbėti dėl to, kad
tai susiję su kažkieno mirtimi. O
apie mirtį, išėjimą iš gyvenimo
mes, lietuviai, esame nepratę kalbėti. Mes džiaugiamės, kad mitų
apie organų transplantaciją mažėja. Vienas iš mitų – aš per senas
organų donorystei, taip galvoja
60-mečiai žmonės. Galime iš karto paneigti – tai netiesa. Lietuvoje
vyriausias donoras, iš kurio paimti inkstai bei persodinti kitam
ir sėkmingai funkcionuoja, buvo

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Šis tekstas būtų odė švietimo
ir mokslo ministrės patarėjui
Mariui Ablačinskui. Po Anykščių
rajono tarybos posėdžio, kuriame
ministrės patarėjas prašė, vos
nemaldavo, kad anykštėnai
išsaugotų Anykščių „profkę“,
susižavėjau svečiu. Manau, kito
tokio manipuliacijos genijaus
nesu sutikęs.
Tačiau, panašu, kad Anykščiuose svečiams nėra sunku būti
genijais, nes vietos valdžia vis
dar nėra apsisprendusi, ar ji
mąsto globaliai, ar atstovauja
lokalius rajono interesus, ar,
apskritai, strategijas minimizuoja
iki konkrečių subjektų poreikių
tenkinimo.
Ne pirmą kartą dėstau, kad racionaliai, valstybiškai skaičiuojant - Lietuvai užtektų kas trečio
biudžetinio darinio. Ligoninių,
mokyklų, teismų ir dar daug
visko - šalyje yra perteklius.
Apskritai kas antrą šalies rajoną
galima likviduoti ir tas teritorijas
spygliuota viela aptverti. Dabar

Popiežius Jonas Paulius II – asis
yra pasakęs: „Nėra nieko didingesnio arba kilnesnio nei išeinant iš
šio pasaulio suteikti šansą gyventi
arba pasveikti kitiems žmonėms“.
- Varčiau jūsų įstaigos tinklapį
ir radau pasakojimą apie kaime
gyvenantį žmogų, kuris buvo pasmerktas kitų vien dėl to, kad po
savo jauno sūnaus mirties jo organus paaukojo donorystei...
- Mes, lietuviai, esame pratę gerus darbus daryti tyliai. Labai gaila, bet kai šeima priima sprendimą
savo artimojo organus po mirties
dovanoti, deja, mažesniuose kaimuose ir gyvenvietėse žmonės
pasmerkia ir apkaltina, kaip tu išdrįsai žmogų išdalinti vos ne kūno
dalimis. Apie tai reikia kalbėti ir
ačiū, kad mus pakvietėte. Bažnyčia
sako, kad tai nėra žmogaus išdalijimas dalimis. Žmogaus iškeliauja iš
šio pasaulio siela, o fizinis kūnas...
Koks skirtumas, ar jis liks ir širdį
bei kepenis sugrauš sliekai, ar vis
dėlto tie organai suteiks šansą gyventi kitiems žmonėms.

džiui, donorinės širdies išėmimas iš
mirusiojo kūno iki pradėjimo plakti
ligonio krūtinėje negali trukti ilgiau
nei penkias valandas. Tas procesas
labai turi būti sustyguotas. Dėl to
širdį gabena sraigtasparnis, ji gabenama specialiame tirpale.
- Kokie organai labiausiai reikalingi ligoniams?
- Šiandien Lietuvoje organų transplantacijos laukia apie 400 žmonių.
Daugiausiai yra laukiančiųjų inkstų
– apie 100, apie 70 – kepenų, širdies
– virš 40, plaučių – virš 10, akies
ragenų – apie 100. Inkstų ir ragenų žmonės gali laukti, o kepenys,
širdis, plaučiai – tai organai, kurių
žmogus gali laukti iki pusės metų
ir juos reikia surasti kuo skubiau.
Donorystė ir transplantacija yra
amžinas gyvybės ratas. Kai žmogus miršta arba pats žmogus nuo 18
metų gali apsispręsti, kad po jo mirties jo organai būtų dovanojami. Tą
galima padaryti užpildžius specialią
formą internete arba lankantis pas
gydytoją.

- Lankėtės Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, apie organų donorystę kalbėjotės su moksleiviais. Gal
jaunimo požiūris liberalesnis?
- Kalbėjomės su 10-okais bei 11okais. Mane visada džiugina jauni
žmonės, kad jie nebijo šios temos
ir jiems kyla klausimų. Manęs klausė, kokiu būdu iš mirusio žmogaus
išimama širdis, kur ji yra laikoma,
kaip ji nukeliauja iki ligonio. Pavyz-

- Ar dėl organų donorystės
žmogus gali keisti savo anksčiau
pareikštą nuomonę? Ar po jo
mirties organų donorystei gali
nepritarti jo artimieji?
- Keisti savo nuomonę galima
kiek nori kartų. Artimieji konkretaus žmogaus valios keisti neturi
teisės. Donorų kortelių sistema Lietuvoje galioja nuo 2000 –ųjų metų.
Per tą laiką buvo penki atvejai, kai
žmogus turėjo donoro kortelę ir jam
buvo konstatuota mirtis. Iš tų penkių
atvejų vienu atveju artimieji dėl organų donorystės prieštaravo. Buvo
gerbiama artimųjų valia. Nesinorėjo sukurti neigiamos emocijos apie
organų donorystę. Bet juridiškai
mes turėtume teisę neatsiklausti
artimųjų nuomonės.

Lietuvos gyventojų tankis - 45
siją“ (geriausiai, žinoma, būtų
žmonės kvadratiniame kilometre,
„paskyrimas“), tegu siekia kokio
kai Belgijoje šis skaičius - 340,
nors aukštojo mokslo. Idealu,
Nyderlanduose - 400. Belgai ir
kad tas mokslas būtų už jų, o ne
olandai gyvena. Nedūsta... Net
už mano pinigus. Tuo tarpu difutbolo stadionus jie randa kur
delė dalis (gal net didžioji dalis)
pastatyti. Lietuvai, aišku, stadi„profkių“ pasmerktos mirčiai.
onų nereikia, nes vis tiek niekas
Na, nenori jaunimas taip pat
nežino, ką juose daryti. Bet šį
kaip ir Anykščių rajono tarybos
kartą ne apie futbolą.
narė Danutė Mažvylienė būti
Šiuolaikinė Lietuvos švietimo
„profkiniais“...
sistema yra keista. Gal net ne
Esu įsitikinęs, kad Švietimo
tiek pati sistema keista, kiek
ir mokslo ministerijos esminė
keisti mūsų jaunimo poreikiai.
misija pertvarkant profesinio moTurbūt daugiau nei pusė dvidekymo sistemą yra šio mokymo atšimt penkerių metų jaunuolių turi
piginimas. Ten, kur savivaldybės
aukštąjį išsilavinimą. Lietuvos
ryšis prisidėti prie šių prabangių
rinkai reikia vairuotojų, suvirinstudijų – „profkės“ išliks bent
tojų ir virėjų, o jaunimas renkasi
kurį laiką. Kitos gi - sunyks staihidrologiją,
giai. Taigi,
archeologiją...
ministrės
...„O iš darbo „paliuosuota“
Ir tai geriausiu
patarėjo
Anykščių rajono savivaldybės
atveju. Kitų pasivizito į
administracija galės, kad ir kiaurinktos „logijos“
Anykšrus metus ilsėtis prie Vasaknų
paprastiems
čius ir jo
tvenkinių“...
žmogeliams
verkšniekada nėra
lenimo:
girdėtos. Lietuvoje veikia ke„gelbėkim jūsų profesinio mokyliasdešimt valstybinių profesinio
mo įstaigą“ nereikėjo suprasti
mokymo įstaigų. Na, nereikia
tiesmukai. M.Ablačinskas tikrai
mūsų retai apgyvendintai šaliai
išgyvens be mūsų „profkės“,
tokio „profkių“ kiekio. Tas pats
ne jam, o mums jos reikia. Bet
M.Ablačinskas aiškino, kad
mes rėkėm: „fu, fu, fu... pasiimk
profesinio lavinimo įstaigas
savo „prokę“ ir eik iš čia“. Taigi
mokiniai renkasi 25 kilometrų
sprendimą naikintis priėmėm paspinduliu nuo namų. Nebus arti
tys. Įsivaizduoju, kaip ministrės
„profkės“ - spindulys pailgės. Jei
patarėjas dabar rūko kampe ir
žmogus - būsimas tolimųjų reisų
tyliai krizena...
vairuotojas, tai siekdamas savo
Anykščių technologijos
svajonės pavažinės trumpesniais
mokykloje apie 50 darbuotojų.
reisais kaip keleivis...
Globaliai žiūrint - tiek būsimų
Taigi, jeigu mūsų vaikai nebedarbių nėra didžiai reikšminsuvokia, kad maistas nekrinta iš
gas skaičius... Kas Lietuvai tie
dangaus, o valdžia neprivalo jų
50 naujų bedarbių? Juk net ir
aprūpinti darbu „pagal profeAnykščiams tai tik „trilitris“

Rubikių ežere. Nors greičiau, gal
kibiras vonioje...
Būkim biedni, bet teisingi Anykščių miestui ir trijų bendrojo
lavinimo mokyklų nereikia. Dviejų mokyklų, pagal vaikų skaičių
- sočiai. Vieną iš trijų mokyklų
būtina uždaryti, pastato langus
užkalti, personalą lauk išvyti...
Bet ir vėl kyla banalus klausimas - kuriem velniam mes iš viso
tuomet vietos valdžią šeriam?
Anykščiams užtenka seniūnijos
ir komunalinio - jei jau mokytis
ar gydytis galim važiuoti į kitus
miestus, tai suaugę ir sveiki
būdami popierius iki Utenos
nusivešim... O iš darbo „paliuosuota“ Anykščių rajono savivaldybės administracija galės,
kad ir kiaurus metus ilsėtis prie
Vasaknų tvenkinių.
Kiek keista, kad valdininkai
nesupranta, kodėl „kolūkiečių“
kvartalo gyventojai piktinasi, jog
jų kaimynystėje bus steigiami
vaikų globos namai. Kodėl gyventojai tuo neturėtų piktintis? Štai
A.Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenei dera piktintis,
kad šią mokyklą siūlyta jungti su
Anykščių technologijos mokykla,
o „kolūkiečiams“ vaikais piktintis
yra nemoralu. Kodėl? Juolab,
kad tarp „profkinių“ yra ne vienas be tėvų augęs...
Globalu, lokalu, asmeniška...
Lietuva privalo optimizuotis. Savivaldybės, natūralu juk, turėtų
bandyti per tas amžinas pertvarkas kiek įmanoma daugiau antklodės išsaugoti savo teritorijoje.
O žmonės? Ką žmonės? Su jais
galima arba susitarti, arba juos
kiršinti...

virš 80 metų, o Europoje – virš
102 metų. Dar vienas mitas – jei
aš pritarsiu organų donorystei, tai
manęs gali negydyti. Tai irgi netiesa. Atvažiavus į ligoninę, pirmiausia, yra teikiama skubi pagalba ir
tik tada, kai gydytojai padaro viską ir mato, kad, deja, gyvybinės
žmogaus funkcijos išseko ir trys
gydytojai konstatuoja mirtį, tik
tada yra skambinama į Nacionalinį
transplantacijos biurą ir klausiama, ar to žmogaus duomenys yra
organų donorų registre. Dar vienas
mitas – organų donorystei nepritaria bažnyčia ar kai kurios religijos.
Didžiosios religijos, o ypač mūsų,
Katalikų, bažnyčia tam pritaria.

šiupinys
Knyga. Tbilisyje esančiuose
„Kaukazo namuose“ lapkričio 6
dieną pristatyta lietuvių rašytojo
Antano Vienuolio knyga „Užkeiktieji vienuoliai“, išleista kartvelų (gruzinų) kalba. A. Vienuolio
knyga, tarpininkaujant ambasadai
Tbilisyje, išleista 500 vnt. tiražu,
jos leidybą finansavo Sakartvele nuo 1998 m. sėkmingai veiklą
plėtojanti Lietuvos įmonė „ACME
grupė“.
Pasitarimas. Lapkričio 7 dieną
Anykščių kultūros centre vyko Pabradės, Švenčionių, Zarasų, Dusetų, Utenos, Molėtų ir Anykščių
kultūros centrų vadovų pasitarimas. Šiame pasitarime dalyvavęs
Utenos kultūros centro režisierius
Erikas Druskinas „Anykštai“ sakė,
kad pasitarime kalbėta apie kultūros centrų organizacinius reikalus,
siūlyti kandidatai Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimams „Auksinis feniksas“.
Niša. Anykščių liberalai vėl
turės galimybę keisti partiją arba
bent jos pavadinimą. Iš Lietuvos
liberalų sąjūdžio pasitraukęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius
ir Seimo narė Aušrinė Armonaitė
neslepia, jog svarsto kurti naują
partiją.
Funkcijos. Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuo šių metų lapkričio 1 d.
pradėjo vykdyti ūkinių gyvūnų
veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, kurias perėmė iš
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos. VMVT
teritoriniai padaliniai nuo šiol
vykdys ūkininkų, veislininkystės
ūkių, įvairių įmonių, užsiimančių
veislininkystės darbais (sėklinimo
centrų), patikrinimus, konsultuos
ūkinių gyvūnų veisėjus pirkimo ar
pardavimo, importo ir kitais klausimais.
Konkursas. Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis jau trečią mėnesį vadovauja
ir Statybos skyriui. Darbas turėtų
būti keblokas, nes abu skyriai ir
yra skirtinguose pastatuose. „Čia
mums spręsti, ar tinka, ar netinka,
ar spėja“ - paklaustas, ar nekyla
problemų dėl vadovavimo strateginiam skyriui distanciniu būdu,
žurnalistui atkirto administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Šiomis dienomis savivaldybės internetiniame puslapyje pasirodys
Statybos skyriaus vedėjo konkurso skelbimas.
Šventė. 1992 m. spalio 30 dieną
Anykščių 3-ioji vidurinė mokykla
pavadinta Antano Baranausko vardu. Mokyklos metodinė taryba nusprendė, šią datą minėti kasmet.
Sankryža. Žiedinę sankryžą Anykščiuose, A.Vienuolio ir
Troškūnų gatvių sankirtoje įrengs
UAB „Aukštaitijos traktas“. Ši
bendrovė už 384 893 Eur atliks
Anykščių rajono savivaldybės
projekto dalį.
Infrastruktūra. Anykščių rajono savivaldybės administracija su
UAB „Kurklių karjeras“ pasirašė
184 999 Eur vertės sutartį privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Daumantų
atodangos (Kavarsko sen.) statyboms darbams atlikti.
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DANTŲ ATKŪRIMAS VOS PER
VIENĄ PARĄ
„Visi ant keturių“ metodas iš esmės keičia visą gydymo
eigą, sutrumpina procedūrų laiką ir mažina sąnaudas.
Šis būdas leidžia išvengti sudėtingų kaulo priauginimo
procedūrų.
„Visi ant keturių“ gydymo
metodika
Unikali „visi ant keturių“
gydymo metodika skirta daugumą ar visus dantis praradusiems
žmonėms, kuriems iki šiol buvo
tradiciškai siūlomi išimamieji
protezai.
Taikant šią metodiką vieno
žandikaulio dantims visiškai atkurti vietoj tradiciškai sriegiamų
6-8 implantų naudojami tik 4. Šis
būdas dažnai padeda išvengti sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų.
Danties implantas – tai iš titano ar cirkonio pagaminta dirbtinė
danties šaknis, kuri įsriegiama į
žandikaulį, o ant jos tvirtinamas
dirbtinis dantis.

Procedūros eiga
2 dantų implantai fiksuojami
priekinių dantų grupės srityje, kur
paprastai kaulo kiekis implantuoti pakankamas. Kiti 2 implantai
kampu įsriegiami šoninių dantų
grupės srityje.
Tokia procedūra garantuoja minimalų pooperacinį skausmą ir
diskomfortą pacientui. Iš karto po
implantacijos pritaikomi fiksuoti dantų protezai, todėl pacientas
gali gyventi savo kasdienį gyvenimą.

Procedūros trukmė
Vieno vizito pas gydytoją metu
įsriegiami implantai ir ant jų tvirtinami pirmiausia laikini, tačiau
patogūs, tvirti dantys. O pasibaigus gijimo laikotarpiui pacientui
uždedami nuolatiniai dantys. Dėl
gydymo paprastumo faktiškai neegzistuoja amžiaus apribojimai.
Kiekvienas pacientas yra individualus ir gijimo trukmė gali
skirtis, todėl CLINIC | DPC specialistai padės jums ir paskirs asmeninį gydymo planą.

Dantų implantų privalumai
prieš įprastas dantų
plokšteles
• Ant implantų fiksuojamas neišimamasis dantų protezas, kuris
yra stabilus, nejuda kramtant,
kalbant ar juokiantis, ir žmogui
nereikia bijoti, kad jis bet kurią
minutę iškris taip, kaip gali nutikti plokštelei.
• Protezai ant implantų visiškai
atkuria kramtymo funkciją, kuri
prilygsta valgymui esant natūraliems dantims. Tokios funkcijos
niekada neatliks išimamoji plokštelė, kuri valgant juda, kraiposi,
dirgina gleivinę, gali pritrinti
žaizdas ir nesuteikia galimybės
valgyti kieto maisto.
• Kramtant maistą dantimis, atkurtais ant implantų, kaului tenka
kramtymo apkrova, dėl kurios išvengiamas jo nykimas.
• Ant implantų tvirtinami protezai puikiai atlieka estetinę

funkciją – dantys atrodo natūraliai, tikroviškai, yra stabilūs.
• Žmogaus psichologinė būsena
yra daug geresnė tuomet, kai jis
yra patenkintas savo šypsena, nebijo bendrauti ir jam nereikia jaudintis dėl judančio dantų protezo.
Su naujais dantimis jis gali visai
pamiršti buvusias problemas.

Kodėl verta rinktis „visi
ant keturių“ metodą?
• Implantai funkcionuoja kaip
natūralios dantų šaknys.
• Implantai pagaminti iš biolo-

Didžiausiame odontologijos
klinikų tinkle Lietuvoje CLINIC | DPC teikiamos visos
bendrosios ir šiuolaikinės priežiūros, implantavimo, protezavimo ir chirurginės paslaugos.
„Šypsena kiekvienam žmogui yra
ypač svarbi ir, jeigu negalime plačiai – nuoširdžiai šypsotis, tuomet
patys užsidarome savyje ir deja, bet
bėgame nuo aplinkinių, kurie mums
nori padėti. Kai kurie žmonės netgi nustoja siekti savo svajonių vien
tik dėl to, kad jiems gėda, – ką kiti
pamanys, ką kiti pasakys, kaip kitas
žmogus mane priims. Odontologijos problemos kiekvienam iš mūsų
yra itin svarbus veiksnys, jeigu
negalėsime atsipalaiduoti dėl savo
šypsenos, tuomet niekada nesijausime visaverčiais. Spręskime šias

...„Odontologijos problemos kiekvienam iš mūsų yra itin svarbus veiksnys, jeigu negalėsime atsipalaiduoti dėl savo šypsenos,
tuomet niekada nesijausime visaverčiais.“...
giškai suderintų medžiagų.
• Tai natūralių dantų atkūrimo
būdas visam gyvenimui.
• Palaiko natūralų žandikaulio
kaulą ir jį stimuliuodami apsaugo
nuo tolesnio nykimo.
• Tai stabili ir patogi atrama
įvairiems dantų protezavimo
sprendimams.

problemas, neužsidarykime, yra
daug būdų, kaip jums galime padėti, tiesiog įsileiskite tai į savo gyvenimą ir mes stengsimės susigrąžinti
šypseną ir bent dalelę gyvenimo
džiaugsmo. Pažadame.“

Implantuojantis vyr. gydytojas
Simonas Bankauskas.
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„Verslo žiburiuose“ – politiniai
konkurentai nepageidaujami

Anykščių vadovų klube yra ir daugiau kandidatų į Anykščių
rajono merus. Tai - Anykščių rajono tarybos nariai, įmonių ir
įstaigų vadovai Dainius Žiogelis (kairėje) ir Lukas Pakeltis.
(Atkelta iš 1 psl.)
Prizą Vadovų klubas steigia ne
pirmą kartą
„Anykštos“ pakalbinta „Verslo
žiburių“ komisijos narė, Užimtumo tarnybos atstovė Jolita Kairienė sakė, kad komisija pirmajame
posėdyje teigiamai įvertino Vadovų klubo iniciatyvą. „Posėdyje
dalyvavo savivaldybės atstovas
Ramūnas Blazarėnas. Ir jis sakė
– graži, sveikintina idėja. Juolab,
kad savivaldybei tai nebūtų kainavę, patys vadovai ir prizą sakė nupirks. Regis, 2016-aisiais metais
Vadovų klubas Debeikių moterų
užimtumo centrui padovanojo
kasos aparatą. Vadovų apdovanojimai paprastai būna ir vertingi, ir
šmaikštūs“ - kalbėjo J.Kairienė.
Pasak jos, komisija nesvarstė
klausimo apie Vadovų klubo prizo
steigimą ar nesteigimą. Susirinkus
į antrąjį „Verslo žiburių“ komisijos posėdį K.Beinorytė pranešė,
kad rajono valdžia neleidžia vadovams steigti prizo ir tiek.
Pasak J.Kairienės, pirmuosiuose „Verslo žiburiuose“ Anykščių
vadovų klubas buvęs stiprus ir
labai laukiamas renginį organizavusio, dabar jau reorganizuoto Anykščių verslo informacijos
centro pagalbininkas. „Pradžioje
ir patirties tokių renginių organizavime nebuvo, ir savivaldybės
prizai buvę labai kuklūs“ - kalbėjo J.Kairienė.
Motyvas: artėja rinkimai
Kokius motyvus atsisakydama
Vadovų klubo paramos nurodė
savivaldybė, paklausėme Vadovų klubo prezidento D.Vaigino.
„Vienas motyvas – artėja rinkimai.
Antruoju motyvu buvo nurodytas
faktas, jog Vadovų klubas netu-

Verslininkas Vygantas Šližys
šypsojosi prognozavęs, jog
bendradarbiavimas su savivaldybe baigsis nesąmone.

ri bendradarbiavimo sutarties dėl cialdemokratas Dainius Žiogelis.
„Verslo žiburių“ organizavimo“
Kažkas meluoja...
- kalbėjo D.Vaiginas.
Dabartinių Anykščių rajono vaPaklausta, kodėl neleista Vadovų
dovų ir Anykščių vadovų klubo klubui steigti savo apdovanojimo,
santykiai yra įtempti. Anykščių ra- K.Beinorytė teigė, kad toks buvęs
jono meras Kęstutis Tubis gal jau savivaldybės sprendimas.
dveji metai neranda laiko susitikti
„Nėra tinkamas laikas, nes rinsu įmonių vadovais. Kai Vadovų kiminiai metai“ – aiškino laikiklubas sulaukė siūlymo dalyvauti noji Anykščių turizmo ir verslo
„Verslo žiburių“ nominantų pa- informacijos centro vadovė. Dar ji
rinkimo komisijoje, verslininkai aiškino, kad tarp Vadovų klubo ir
svarstė, ar klubui verta tai daryti. Anykščių savivaldybės nėra parTačiau, buvo nutarta, kad nedera tnerystės sutarties dėl „Verslo žibuelgtis arogantiškai ir į komisiją rių“ organizavimo. „Vadovų klubas
buvo deleguotas klubo preziden- galėjo kreiptis raštu“ - ką turėjo
tas D.Vaiginas.
daryti Vadovų klubas, kad galėtų
Anykščių vadovų klubas, pasak įsteigti prizą, kalbėjo K.Beinorytė.
D.Vaigino, „buvo prie „Verslo ži- Tačiau, laikinoji Anykščių turizburių“ ištakų“. Šį renginį ne vie- mo ir verslo informacijos centro
nerius metus organizavo Anykščių vadovė sutiko, kad Vadovų klubo
verslo informacijos centras, kurio pageidavimas būti renginio partnevadovė
riais išdėstytas
Renata
...„Prie ko čia aš?“ - išgirdęs raštu, situacijos
G u d o - „Anykštos“ klausimą, kodėl Vadovų iš esmės nekeisn i e n ė klubui neleista steigti apdovanojimo, tų - sprendimą
yra
ir stebėjosi meras“...
įsileisti vadovus
Anykšant scenos ar nečių vaįsileisti, vis tiek
dovų klubo nare. Pernai, prieš priimtų rajono valdžia. Ji tikino,
pat Verslo informacijos centro su- kad Vadovų klubo iniciatyvą steigjungimą su Turizmo informacijos ti prizą „Verslo žiburiams“ aptarė
centru, R.Gudonienė buvo atleista su pačiu rajono meru K.Tubiu ir
iš darbo, o įstaigos darbuotojų ka- renginio komisijai susirinkus į anbinetų durys užantspauduotos.
trąjį posėdį ji tik pranešė rajono
Anykščių vadovų klubo prezi- valdžios poziciją.
dentas D.Vaiginas neslepia politiTuo tarpu ir Anykščių rajono
nių ambicijų - jis ketina tiesiogi- meras K.Tubis, ir savivaldybės
niuose Anykščių mero rinkimuose administracijos direktorius Audrodalyvauti kaip „valstiečių“ kandi- nius Gališanka „Anykštai“ aiškino,
datas.
kad jie nesikišo į „Verslo žiburių“
Tačiau, Anykščių rajono vado- komisijos veiklą. „Yra komisija,
vų klubui priklauso skirtingų po- kuri priima sprendimus. Jie daro
litinių pažiūrų žmonės - liberalai, savo darbą. Prie ko čia aš?“ - iškonservatoriai, socialdemokratai. girdęs „Anykštos“ klausimą, kodėl
Ir tie žmonės savo partijose nėra Vadovų klubui neleista steigti apantraeilės figūros. Vadovų klube, dovanojimo, stebėjosi meras.
be D.Vaigino, yra dar du būsimi
A.Gališanka taip pat tikino, kad
kandidatai į Anykščių rajono me- ir jis į „Verslo žiburių“ komisijos
rus - liberalas Lukas Pakeltis ir so- darbą nesikišęs. „Jei jie apdovano-

Anykščių TVIC laikinoji direktorė Kristina Beinorytė
sako, kad steigti šį apdovanojimą neleido rajono vadovai.
jimus būtų teikę kiekvienais metais,
komisijos sprendimą vertinčiau
neigiamai. Bet jei Vadovų klubas
tik dabar panoro steigti prizą...“ sakinio nebaigė A.Gališanka.
„Verslo žiburių“ komisijos
narys, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
R.Blazarėnas šią savaitę vieši Gruzijoje, todėl paklausti, kodėl jis
pradžioje džiaugsmingai įvertino
Vadovų klubo iniciatyvą, o paskui
nuomonę pakeitė, negalėjome.
Išsiuntinėjo raštą vadovams

riuose“ entuziastingai siūlė Raimundas Razmislavičius, Vytautas Bernatavičius. Jų ir klauskit
nuomonės. Jeigu mums negalima
steigti prizo todėl, kad neturime
sutarties, kam tada mus kviesti?
Apgailėtina situacija. Patys politikuoja, o mus kaltina politikavimu.
Esu įsitikinęs, kad jeigu į komisiją
būtume delegavę R.Razmislavičių,
būtume galėję prizą įteikti. Vadovų klubui galų gale reikia suprasti,
kokios parapijinės aktualijos ir kokie parapijos niuansai“ - ironizavo
V.Šližys.
Tuo tarpu Vadovų klubo narys,
verslininkas, buvęs Anykščių rajono policijos viršininkas, rajono
tarybos Antikorupcijos komisijos
pirmininkas
R.Razmislavičius
dėstė, kad problemos neįžvelgęs.
„Aš manau, kad reikia bendradarbiauti. Kas vieniems vienaip
atrodo, tas kitiems kitaip atrodo.
To dalyko nesureikšminu, gal mes
per daug norėjome“ – „Anykštai“
sakė apsaugos firmai vadovaujantis R.Razmislavičius.
Bankininkas, Vadovų klubo
narys V.Bernatavičius taip pat
nebuvo linkęs aštrinti situacijos.
Ketvirtį amžiaus Anykščių rajono
taryboje konservatorius atstovavęs
V.Bernatavičius sakė tik nesuprantąs, kur čia galima įžvelgti politiką. „Suprantu, kad priešrinkiminis
laikotarpis yra įtemptas. Tačiau,
nemanau, kad iš mūsų pusės galima įžvelgti politikavimą“ - kalbėjo
bankininkas V.Bernatavičius.
Balsuojama internete

Anykščių vadovų klubo narė
„Verslo žiburiai“ - tradicinis,
R.Gudonienė po savivaldybės aki- jau septintasis Anykščių verslininbrokšto, klubo nariam išsiuntė in- kų pagerbimo renginys. Jį organiformaciją.
zuoja Anykščių rajono savivaldy„Turiu Jus
informuoti, kad bė ir Anykščių turizmo ir verslo
mūsų pasiūlyta nominacija buvo informacijos centras. Šiemet bus
„atmesta“.
apdovanoti
Kada buvo
verslininkai
...„Aš sakiau - nedalyvaujam. „Rosvarstopenkiose notary“ taip pat buvo kviestas, bet nedamas klauminacijose:
lyvavo. Dabar visur įžiūrima politika.
simas dėl
„Už sėkmingą
Kam mums to reikia?“...
6-osios noverslo
praminacijos,
džią“,
„Už
komisijos pirmininkė K.Beinorytė tvarią plėtrą“, „Už verslo ilgaam(Anykščių turizmo ir verslo in- žiškumą“, „Už šeimos verslo puoformacijos centro l.e.direktorė) selėjimą“ bei „Metų darbdavio“.
pasakė, kad ji gavo žinią iš sa„Verslo žiburių“ komisijai, kuvivaldybės ir kad AVK neturėtų rioje - K.Beinorytė, D.Vaiginas,
dalyvauti teikiant nominacijas J.Kairienė, savivaldybės admi„VERSLO ŽIBURIAI“ renginio nistracijos direktoriaus pavaduometu, o mūsų siūlymas nebus pri- tojas R.Blazarėnas bei Anykščių
imtas, nes neesame jų partneriai, rajono vietos veiklos grupės atneturime bendradarbiavimo sutar- stovas Jurijus Nikitinas, parinko
ties“ - rašomo pranešime Vadovų nominacijas ir pretendentus į apklubo nariams.
dovanojimus keturiose iš penkių
Verslininkas, Vadovų klubo na- nominacijų. Šiuo metu internerys Vygantas Šližys „Anykštai“ tinėje erdvėje (taip pat ir portale
sakė, jog jis ir prognozavo, kad anyksta.lt) vyksta balsavimas,
klubo geranoriškumas baigsis ne- skaitytojai renka geriausius verssąmonėmis. „Aš sakiau - nedaly- lininkus. Penktosios nominacijos
vaujam. „Rotary“ taip pat buvo – „Metų darbdavys“ - balsavimas
kviestas, bet nedalyvavo. Dabar yra „atviras“, skaitytojai patys
visur įžiūrima politika. Kam mums gali siūlyti geriausius darbdavius.
to reikia? Dalyvauti „Verslo žibu-

Už lauko ekraną išeitų du butai Anykščiuose
(Atkelta iš 1 psl.)
Opozicijai priklausantys vietos
politikai įžvelgia, kad valdantieji
lauko ekraną skuba įrengti prieš
kitų metų savivaldos rinkimus, kad
jame galėtų pasireklamuoti.
Beje, šią savaitę, oficialiai prasidėjus savivaldos rinkimų politinės
kampanijos laikotarpiui, visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ išplatino pranešimą, kuriame
perspėjo, kad savivaldos politikai
linkę piktnaudžiauti slapta skleidžiama politine agitacija.

„Kaip rodo ankstesnių rinkimų
patirtis, slaptai skleisti politinę
agitaciją yra labiau būdinga savivaldos politikams ir valdininkams,
naudojantis savo pareigomis, tarnybine padėtimi. Pavyzdžiui, savivaldybė bendruose pranešimuose
vis dažniau mini konkrečių darbuotojų pavardes, padedant jiems
teigiamai save pristatyti visuomenei“, - rašoma pranešime.
Pagal Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Inseria“ pasirašytą
sutartį, LED lauko ekranas turi būti
galutinai įrengtas šį mėnesį.

balsai internete (anyksta.lt):
Logika: „Uždarė Tubio iniciatyva akušerijos skyrių Anykščių ligoninėje, tai tuos 50 tūkst. €, kiek skirdavo
akušerijai, paleido ekranizacijai, savireklamavimo tikslu prieš rinkimus. Ar tai ne savanaudiškumo apraiškos?“
Galvoju: „Daug pasakantis pavyzdys. Negali būti tikras, kad vieną dieną visos ligoninės neuždarys, bet
atsiras Anykščių savivaldybės televizija“.
ili 0v8: „Vat, pamatysit, kai bus rodoma (Juokiasi). Ar čia normalaus žmogaus ir mero tokia kalba. Kai
gyventojai skursta, o jiem už 50 000 eur brukamas kažkoks ekranas. Tai ciniška... Ir nebūsim mes modernūs,
jei ir pasitelksim naujas technologijas. Būsim tik kvailesni. Nes tai užstos tikrąją padėtį mūsų mieste“.
Anykštėnas: „Per ekraną, manau, bus rodoma pilis, labai modernu ir šiuolaikiška. Ir dar pigiau, super...“
Elvyra: „Didelis ekranas bus, bus galima ir iš toliau žiūrėt nuo laisves paminklo, kai bus šilta, tai atsinešiu foteliuką, tik kelias programas rodys, tikriausiai kažkas tai iš KC reguliuos“.

(Komentarų kalba netaisyta)
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sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Apie
žvejį ir jo pačią
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prieš
potvynį
13:45 Puaro N-7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šiandien prieš 100 metų.
21:30 Karo laivas „Prezidentas
Smetona“.
22:30 Zoologijos sodo prižiūrėtojas
N-7.
00:10 Nulis motyvacijos N-14
06:15 Dienos programa.
06:20 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:50 “”Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda”
07:20 “Sveiki atvykę į “Veiną””
07:50 Volisas ir Gromitas.
Kiškiolakio prakeiksmas
09:20 Medžioklės sezonas atidarytas 2!
10:50 Ponas būrio mama N-7

12:35 Žiedų valdovas. Karaliaus
sugrįžimas 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 Ateities pasaulis N14
23:50 Šmėklų namai S
01:30 Mielas Diktatoriau (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 “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 “Robinzono Kruzo sala” N-7
14:15 “Beždžionėlė riedlentininkė”
N-7
16:05 “Urmu pigiau 2” 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 “Maksimali bausmė” N-14
00:05 “Toras” N-7 (kart.)
06:20 Galiūnai. Lietuvos rinktinė Europos rinktinė (k).
07:20 “Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai” (k)
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 “Vaikai šėlsta”

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. Skycop Rytas.
19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia
profesiją
21:25 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
N14
22:25 “Gyvi numirėliai” N14
23:25 Spąstai (k) N-7
01:35 Laukinės aistros. Karšta
ketveriukė (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)
11:40 “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
22:50 Aeroplanas 2. Tęsinys N-7
00:40 Lemiamas tyrimas (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Jurgos albumo „Not perfect“
pristatymo koncertas. (kart.).
07:10 ARTi. (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 Premjera. 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.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 N-7 (kart.).
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 Siuntinys N14
00:25 “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” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:28 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Visi mes žmonės”.
20:30 “Moterys meluoja geriau”.
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kobra 11” N-7
23:00 “Bibliotekininkai” N-7
00:00 “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 “Reali mistika” 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.
16:55 “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 Naktinis reisas N14
22:40 Ivanas Vasiljevičius keičia
profesiją (k)
00:35 “Karo vilkai. Likvidatoriai V”
(k) N14
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”
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”
19:00 “Nusivylusios namų šeimininkės” N-7.
19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Pamišėlis laisvėje N-7.
23:05 “Mano lemties diena” N-7.
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07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis. (kart.).
09:00 Sporto galia. Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios.
10:30 Atspindžiai.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Pradėk nuo savęs.
13:00 Stop juosta.
13:30 Dainuoju Lietuvą.
16:00 Kultmisijos.
16:45 Mokslo sriuba. Ved. Ignas
Kančys. (kart.).
17:10 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:45 ARTi. (kart.).
19:00 Tarptautinis ledo ritulio turnyras „Turkish Airlines Baltijos iššūkio
taurė“.
21:30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
22:25 Šimtmečio garsai.
23:45 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:30 Praplėšta uždanga (kart.).
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.).
06:45 “Televitrina”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7

08:00 “Mažosios kerėtojos”
08:30 “Nanetės vaikystė”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Karališki žaidimai”. (kart.)
11:15 “Nuskendusių laivų lobiai”.
(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 “Sveikatos medis”.
16:00 “Džeimio Oliverio kulinarinės
kelionės”
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!”
20:00 “Du karžygiai”.
20:10 “Dėdė Miša”
20:25 “Kam atiteks prizas?”.
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Kanados svajonė. Viskas iš
pradžių” N-7
22:55 “Sendaikčių išpardavimo
paslaptis. Vestuvinė suknelė” 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”.
11:00 “100% Dakaras”. N-7
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 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
00:00 “Skorpionas” 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 „Kambarinė“ N-7
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Kambarinė“ N-7
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“
N-7
00.45 „Širdies plakimas“ N-7
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01:00 Komisaras Falkas.
“Karajano” grupuotė N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. „Jazz Five“ (kart.).
06:55 ARTi. (kart.).
07:10 Linija, spalva, forma. (kart.).
07:35 Auklė Mun (kart.).
07:45 Riteris Rūdžius (kart.).
08:00 Detektyvė Miretė (kart.).
08:10 Aviukas Šonas 5
08:20 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 Stilius (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 Giminės po 20 metų.
19:15 Ar išliks krikščionybė
Viduriniuose Rytuose?
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Aš esu Dina N-14
23:30 Vilniaus lapai 2018.
Tarptautinis literatūros festivalis.
Susitikimas su Sigitu Parulskiu.
00:35 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Du karžygiai”. (kart.)

06:40 “Dėdė Miša” (kart.)
06:55 “Kam atiteks prizas?”.
(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 “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 “Katės namai”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Meilė atėjo netikėtai” 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
19:30 “Gyvenimas susimetus”
N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas” N-7
23:00 “Aušros kariai” S
00:55 “Daktaras Hausas” N-14
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“
N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas.
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.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.50 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 2018 m. „Formulės-1“
čempionatas. Brazilijos GP
apžvalga.
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.
09:00 Žinios. Orai.
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. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė 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” N-7.
09:05 “Rimti reikalai” N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 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 Paskutinė karalystė 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 Bus visko (k).
11:15 “Meilės sparnai”
12:20 “Gyvenimo daina” 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 Nacionaliniai technikos
apdovanojimai „Tech Top 2018”.
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Moteris-Katė N-7.
00:40 “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.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “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 “Keleiviai” N-14
23:50 “Kaulai” N-14

13:20 “Aukštakulnių kerštas”
14:25 “Dvi širdys” N-7.
14:55 “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 Bloga kompanija N14
00:50 “Akloji zona” N-7.
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Tavo supergalia”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “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 “Šilumos smūgis” N-14
22:25 “Filmo pertraukoje Vikinglotto”.
22:30 TĘSINYS “Šilumos smūgis”
N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “Melas ir paslaptys” N-14

00:50 “Melas ir paslaptys” N-14
07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “Šuo” (k) N-7.
10:35 “Kobra 11” (k) N-7.
11:40 “Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (k) N-7.
12:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k)
N-7.
13:45 “Žiniuonis” N-7.
14:45 “Paskutinis faras” N-7.
15:45 “Šuo” N-7.
16:55 “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 Mirties traukinys N14
23:05 Naktinis reisas (k) N14
00:45 “Sekso magistrai” N14
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”
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
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 “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 Kova iki mirties N14
23:05 Mirties traukinys (k) N14
01:05 “Sekso magistrai” 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 “Džiunglių princesė Šina” 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 Midsomerio žmogžudystės
IX. Lapė sprunka N-7.
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19:55 “Alisa Never” N-7.
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Katedroje N-7.
22:55 “Mano lemties diena” N-7.
00:50 Komisaras Falkas. Gaujos
vaikis N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017“. (kart.).
07:05 Misija: Vilnija.. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
13:55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
14:25 Ar išliks krikščionybė
Viduriniuose Rytuose? (kart.).
15:20 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
18:20 UEFA „Tautų lygos“ futbolo turnyro apžvalga.
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Patrų
„Promitheas“.
21:00 Kultūros diena.
21:30 Komisaras ir jūra N-14.
23:00 Vilniaus lapai 2018.
Tarptautinis literatūros festivalis.
Susitikimas su Alan Lightman.

00:05 DW naujienos rusų kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Katės namai” (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 “Meilė atėjo netikėtai” N-7
(kart.)
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 “Drąsus siuvėjėlis”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Mūsų meilės paslaptis”
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
14:00 “Gyvenimas susimetus”
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23:05 “Mano lemties diena” N-7.
01:00 Komisaras Falkas.
Slapyvardis Liza N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017“.
„Kris Barras Band“). (kart.).
06:50 ARTi.
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 12
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Jurgos albumo „Not perfect“
pristatymo koncertas. (kart.).
13:20 Kultūringai su Nomeda.
(kart.).
14:10 Vilniaus lapai 2018.
Tarptautinis literatūros festivalis.
Susitikimas su Sigitu Parulskiu.
(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. Trembita.
18:15 Giminės po 20 metų.
19:00 ARTi.
19:15 Klimatas, žmonės ir jūra
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Ateitis N-14.
23:10 Vilniaus lapai 2018.
Tarptautinis literatūros festivalis.
Susitikimas su Joanne Harris.
00:15 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Drąsus siuvėjėlis” (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 “Mūsų meilės paslaptis” N-7
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis” (kart.)
13:25 “Mažosios kerėtojos” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 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 “Miško keliautojai”
20:25 “Gudruolė varna”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Toks, koks esi” N-7
22:40 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
00:40 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio keliai”
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI Majamis” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Kaip aš susipažinau su jūsų
mama” (kart.) N-7
13:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7

N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI Majamis” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama” N-7
19:00 Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus “Rytas” Kazanės “Unics”
21:00 “Žvėries pilvas” N-14
22:50 “Skubi pagalba” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
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.
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.
18.50 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ 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.
00.30 Čempionai.

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 “Kerštas” N-14
22:50 “Skubi pagalba” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“ 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 „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Beveik negyvas“ 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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė policija
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 Gravitacija N-7.
00:20 “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
09:55 “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 “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 “Hitmanas. Agentas 47”
N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “Melas ir paslaptys” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija”
N-7
07:30 “Žiniuonis” (k) N-7.
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7.
09:30 “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.
16:55 “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 Paskutinis skautas N14
23:10 Kova iki mirties (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”
11:05 “Akloji” (k)
11:40 “Nusivylusios namų šeimininkės” (k) N-7.
12:35 “Savas žmogus” N-7.
13:35 “Džiunglių princesė Šina”
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 Nusikaltimas šiaurėje.
Kliuverio paslaptis N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7.

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 47 roninai N-14.
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).
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”
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 xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas N14
23:10 Masalas N14.
01:35 Laukinės aistros 3. Aistros
dėl deimantų N14

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.
16:55 “Kobra 11” N-7.
18:00 NKL čempionatas. Šakių
“Vytis” - Tauragės krepšinio klubas.
20:00 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7.
21:00 Įstatymo tarnai N-7.
23:45 Paskutinis skautas (k) N14
01:50 “Sekso magistrai” 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 “Aladinas” N-7
21:15 “Kapitonas Amerika.
Pirmasis keršytojas” N-7
23:45 “Ką išdarinėja vyrai” S
01:25 “Keleiviai” N-14 (kart.)
N-7

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 “Džiunglių princesė Šina”
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 Brokenvudo paslaptys.
Mirtina baimė N14
23:05 Lapių medžiotojas N14
01:50 Komisaras Falkas. Tylioji
diplomatija N14

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.

PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“. „Tanel Padar Blues Band“

00:55 Komisaras Falkas. Iš pelenų
į ugnį N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“. „The Reverend Peyton’s
Big Damn Band“ (kart.).
07:05 Sporto galia. Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas
07:35 Auklė Mun (kart.).
07:45 Riteris Rūdžius (kart.).
08:00 Džeronimas
08:25 Į sveikatą!. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
13:10 Kultmisijos. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.).
14:25 Klimatas, žmonės ir jūra
(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
albumas.
18:15 Apdovanojimai „Kryptis
LIETUVA“.
19:50 ARTi.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Lietuvių kino klasika.
22:35 Anapus čia ir dabar.
23:25 Vilniaus lapai 2018.
00:35 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Miško keliautojai” (kart.)
06:55 “Gudruolė varna” (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
09:00 “Mažoji nuotaka” (kart.) N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:00 “Jaunieji gydytojai” (kart.)
N-7
11:05 “Toks, koks esi” N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 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 “Spragtukas”
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Seserijos globėja” N-7
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi”
(kart.) N-7
00:50 “TV Pagalba”. N-7
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Sa a 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 “Fizrukas” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”.
20:58 “Orai”.
21:00 “Tai bent mamytė!” N-7
22:50 “Skubi pagalba” N-14
23:50 “Daktaras Hausas” N-14
00:50 “Svieto lygintojai” N-7
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.
Netikėk savo akimis“ 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 „Beveik negyvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Konsultantas“ N-7.
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(kart.).
06:50 ARTi. (kart.).
07:05 Už kadro. (kart.).
07:30 Auklė Mun HD (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai.
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
13:55 Lietuva mūsų lūpose. (kart.).
14:25 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias – operos žvaigždė Marjana Lipovšek
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12
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.
Trys susitikimai su dievybe Fudo
Šiorenin, Manšiuin ir Kojasan
šventyklose
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Gorbačiovas
N-14
23:00 Lilas ir Innomine.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ką pasakė Kakė Makė?”.

(kart.)
06:45 “Spragtukas” (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 “Seserijos globėja” N-7 (kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis” (kart.)
13:25 “Pižamų herojai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 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 “Trys lokiai”.
20:10 “Gobšuolis Kuzia”
20:25 “Gyveno kartą senelis ir
senelė”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Aš ir Erlas, ir mirštančioji” N-7
23:05 “Nuo likimo nepabėgsi” (kart.)
N-7
01:05 “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” N-7
13:30 “Fizrukas” (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 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Fizrukas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Barselonos
“FC Bascelona”.
00:00 “Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas” N-7 (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.
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.
18.50 Orai.
18.55 „Beveik negyvas“ 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 10 d.

šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Sunkus vaikas 2 N-7
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Galapagai – ryklių milžinų
karalystė
12:55 Laukinės gamtos sekliai
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 Havana N-14
01:30 47 roninai N-14 (kart.).
06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k)
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas”
07:05 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:35 “Sveiki atvykę į “Veiną””
08:05 “Riterių princesė Nela”
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:30 Nebijok pažinti.
10:00 Stebuklingas nuotykis

11:45 Katės ir šunys N-7.
13:30 Neriam N-7.
15:05 “Pričiupom!”
15:35 Policininkų šou N-7.
17:30 Bus visko
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Medžioklės sezonas atidarytas 4!
21:15 Pikseliai N14
23:25 Savaitė be žmonų S
01:35 xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas (k) N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės
meistrai”
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 “Beždžioniukas Montis” N-7
14:05 “Trys muškietininkai” N-7
16:25 “Havajai 5.0” N-7
17:25 “Laimingas, nes gyvas”.
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Šuns tikslas” N-7
21:25 “Išlikęs gyvas” N-14
00:00 “Džesabelė” S

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija”
(k) N-7.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. 2018 m.
10:00 Renovacija – misija įmanoma.
10:30 Sibirinio tigro paieškos
11:40 “Velniški Stivo Ostino išbandymai” N-7.
12:35 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7.
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Skycop
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 Sala N14.
00:50 Išlaipinimo zona 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.
10:25 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas. Anos
Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 3”
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji”
18:55 “Būrėja”
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7.
21:00 Prieblanda. Nakties gūdumoje N14
23:05 Laivas vaiduoklis N14
00:55 Lapių medžiotojas (k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
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08:00 Misija: Vilnija.
08:30 ARTS21.
09:00 Mano mama gamina geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau.
11:00 Už kadro.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Mindaugas Urbaitis.
Baletas „Procesas“.
13:20 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis koncertas „Po 30 metų“.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Mykolas Romeris.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Klausimėlis.lt.
21:30 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Rumunija – Lietuva.
24:00 H. Berlioz. Dramatinė legenda „Fausto pasmerkimas“.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Kultūra+”.
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
07:30 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai”
08:30 “Nanetės vaikystė”
09:00 “Pižamų herojai”
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krautuvė”
10:00 “Lego Nindžago”
11:00 “Trys lokiai”. (kart.)
11:10 “Gobšuolis Kuzia” (kart.)
11:25 “Gyveno kartą senelis ir
senelė” (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”
13:30 “Fiksikai”
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 “Kieno miške kankorėžiai?”
20:15 “Barankinai, būk žmogus!”
20:40 “Linksmoji karuselė”.
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”.
21:00 “Žmogžudystė Omaha
Byče” N-14
22:55 “Aš ir Erlas, ir mirštančioji”
N-7 (kart.)
01:00 “Šokiai!” (kart.)
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Žydrosios planetos stebuklai” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Gazas dugnas”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija”
13:00 “Žydrosios planetos stebuklai” N-7
14:00 “Pavojingiausi pasaulio
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7

16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 Moterų krepšinio rungtynės. Lietuva - Rusija.
21:00 “Žinios”.
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”.
22:00 “Grotos gyvenimui” N-14
01:10 “Kerštas” N-14 (kart.)

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

IŠ ARTI

spektras
Nuomonė. Premjeras Saulius
Skvernelis nemato pagrindo pedagogų streikui sakydamas, kad vidutinio mokytojų atlyginimo augimas
įvedus etatinį apmokėjimą yra „pakankamai solidus“. „Tai yra mūsų
demokratinės valstybės išraiška,
žmonės turi teisę streikuoti. Būtų
gaila, jei nuo to streiko nukentėtų mūsų mokiniai. Bet bent jau aš
realaus pagrindo streikui nematau:
pateikti pirminiai skaičiai, ir atlyginimų didėjimas yra pakankamai
solidus“, – žurnalistams penktadienį sakė S. Skvernelis. Jo teigimu,
beveik trečdaliui visų mokytojų atlyginimai pernai buvo mažesni dėl
mažėjančių moksleivių skaičiaus, o
dabartinė sistema yra „gerokai teisingesnė, atspindinti realius darbus
mokyklose“.
Apmokestino. Vadinamasis tuščios laikmenos mokestis bus mokamas už nespalvotus skaitytuvus
bei visus spausdintuvus. Jis sieks
0,6–3 proc. įrenginio kainos, o
konkretus jo dydis priklausys nuo
įrenginio spartos – per minutę padaromų kopijų. Prognozuojama,
kad dėl to išaugs spausdintuvų ir
skaitytuvų kainos, nes mokestį mokės įranga prekiaujantys pardavėjai,
o jų išlaidas dengs pirkėjai. Seimas
ketvirtadienį papildė reprografijos
įrenginių, už kuriuos mokamos
kompensacijos, sąrašą ir nustatė jų
tarifus. Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo pataisos įsigalios
nuo 2019 metų. Už jas balsavo 66
Seimo nariai, prieš – 4, o susilaikė
13. Šis mokestis anksčiau mokamas
už kopijuoklius. Tuščios laikmenos mokestis Lietuvoje galioja nuo
2012 metų. Jį netiesiogiai susimoka
kompaktinių, kietųjų diskų, kompiuterių, telefonų pirkėjai.
Vienodos. Sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga ir keli
parlamentarai penktadienį pranešė
teikiantys naujas gydymo įstaigų
tinklo pertvarkos pataisas, numatančias, kad į jį patektų ir valstybinės, ir privačios ligoninės. Tokios
pataisos teikiamos, Seimui rugsėjį
pritarus prezidentės Dalios Grybauskaitės veto dėl parlamentarų
anksčiau priimtos reformos. Pataisas teikiantys valdantieji sako, kad
nauja tvarka parengta nebeprieštaraus Konstitucijai, nes numatomos
vienodos sąlygos valstybinėms ir
privačioms ligoninėms patekti į gydymo įstaigų tinklą ir sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis
bei taip gauti Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) lėšas. Gydymo įstaigų tinklui formuoti siūlomi šie kriterijai – įstaigoje privalės
būti užtikrintas skubiosios pagalbos
teikimas visą parą, paslaugų įvairovė, išvengiamos hospitalizacijos rodikliai ar į kitą įstaigą išvykstančių
pacientų rodiklis, geografinis prieinamumas.
Palaimintasis. XV amžiuje gyvenęs Lietuvoje gimęs baltųjų augustinų ordino pasaulietis Mykolas
Giedraitis patvirtintas palaimintuoju, pranešė „Vatican News“. „Mums
tikrai belieka pasidžiaugti nauju
palaimintuoju, kuris parodo, kad
tarnavimas Viešpačiui yra įmanomas įvairiose gyvenimo aplinkybėse“, – Vatikano naujienų agentūros
pranešime cituojamas Kaišiadorių
vyskupas Jonas Ivanauskas. Jo teigimu, tai buvo žmogus, kuris savo
aplinkoje turėjo labai gilaus tikėjimo ir dvasinės patirties dovaną.
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Globos namų pertvarka – vaiko gerovei
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. pradėtas vykdyti Institucinės
globos pertvarkos – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas –
kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir
reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo
raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Apie tai, kaip šie procesai vyksta Anykščių rajono savivaldybėje pasakoja Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro
direktoriaus pavaduotoja INGA LACKUVIENĖ.
Didėjantis vaikų skaičius
globos namuose reikalavo
ryžtingų pokyčių
Iki tol ilgą laiką buvusi Aulelių
specialioji internatinė mokykla,
mūsų įstaiga 2005 m. sausio 1 d.
buvo reorganizuota į Aulelių vaikų globos namus. Tuo metu vaikų
globos namuose gyveno 51 likęs
be tėvų globos vaikas, iš jų 9, turintys specialiųjų mokymosi poreikių, mokėsi tuometiniame specialiojo ugdymo skyriuje. Lėšos
globotiniams išlaikyti buvo gaunamos iš Utenos apskrities administracijos. 2010 m. birželį Aulelių
vaikų globos namai buvo perduoti Anykščių rajono savivaldybės
nuosavybėn. Vykstant pertvarkos
procesams 2018 m. birželį Aulelių
vaikų globos namai buvo pervadinti į Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą. Vaikų, kuriems
teikiamos socialinės paslaugos,
skaičius nuolat kinta dėl apgyvendintų ir išleidžiamų vaikų kaitos,
tačiau pastaruoju metu buvo stebimas didėjantis globotinių skaičius vaikų globos namuose ir netgi
galimas globos namų perpildymas.
Jei 2016 metais Aulelių vaikų globos namai socialines paslaugas
teikė 67 vaikams, tai 2017 metais
– jau 71 vaikui, nors pagal naujas
socialinės globos normas vienu
metu socialines paslaugas galima
teikti tik 50 vaikų. Siekiant mažinti vaikų skaičių globos namuose
atsirado būtinybė optimizuoti vaikų globos namų veiklą. Anykščių
rajono savivaldybė, vykdydama
nuoseklią vaikų globos sistemos
pertvarką, laipsniškai atsisako institucinės vaikų globos ir pamažu
pereina prie globos šeimoje, šeimynoje, bendruomeninių vaikų
globos namų modelio. Taip pat yra
sukurtas Anykščių rajono šeimos
ir vaiko gerovės centro padalinys
– Globos centras, kuris organi-

zuoja socialinių globotojų, įtėvių,
globėjų paiešką ir rengimą, teikia
konsultacijas ir pagalbą socialinių
globotojų šeimoms bei kontroliuoja socialinių globotojų teikiamų
paslaugų kokybę. Viliamasi, kad
šie žingsniai padės išspręsti vaikų
skaičiaus globos namuose problemą. Šiuo metu Anykščių rajono
šeimos ir vaiko gerovės centre gyvena 34 vaikai netekę tėvų globos
ir 8 vaikai – socialinių globotojų
šeimose.
Vaikai gyvens
bendruomeniniuose vaikų globos
namuose arba socialinių globėjų
šeimose
Siekiant įgyvendinti reikalavimą
nuo 2020 metų likusiems be tėvų
globos vaikams socialinės globos
nebeteikti vaikų socialinės globos
namuose, 2017 metų gruodį buvo
suderintas Aulelių vaikų globos
namų perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems
be tėvų globos vaikams 2018–2020
metų priemonių planas, kuriame
numatyta, kad likusiems be tėvų
globos vaikams socialinė globa
bus teikiama bendruomeniniuose
vaikų globos namuose bei socialinių globėjų šeimose.
Yra patvirtintas Socialinio
globotojo veiklos organizavimo
Anykščių rajono savivaldybėje
tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad vaikams, kuriems nustatyta
globa (rūpyba) priežiūros paslaugos gali būti teikiamos socialinio
globotojo šeimoje. Vieno socialinio globotojo šeimoje gali būti laikinai apgyvendinami nuo 1 iki 3 be
tėvų globos likę vaikai. Šiuo metu
Anykščių rajone yra 3 socialinių
globotojų šeimos, kuriose globojami 8 vaikai.
Bendruomeniniai vaikų globos namai – pagal šeimai artimos

ŠIRDYS (2018)
Žanras: Romantinis, melodrama, drama,
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Justinas Krisiūnas („Dėdė,
Rokas ir Nida”, „Emigrantai“, )
Vaidina: Rolandas Kazlas, Liubomiras
Laucevičius, Indrė Patkauskaitė,
Algirdas
Gradauskas,
Roberta
Sirgedaitė, Motiejus Ivanauskas,
Deividas Breivė, Rokas Siaurusaitis,
Justas Tervydis, Aistė Zabotkaitė,
Andrius Alešiūnas, Airida Gintautaitė,
Vidmantas Fijalkauskas
Kino teatruose nuo: 2018.11.23
Trukmė: 1h 50 min

„Aš nenoriu būti gyva, aš noriu gyventi…”
Šie filmo veikėjos Mildos ištarti žodžiai bene
tiksliausiai atspindi pasakojimo esmę.
O pati istorija rutuliojasi praėjusio amžiaus
paskutiniojo dešimtmečio Lietuvoje, toli nuo
miesto šurmulio vaizdingame gamtos prieglobstyje įsikūrusioje sanatorijoje. Tik šios įstaigos gyventojai – ne kokie nors senukai, o
stebuklo belaukiantys paaugliai. Jie serga širdies ligomis. Kai kurie viltingai laukia donorų...
Į šią sanatoriją ir patenka vaikinukas Saulius

aplinkos modelį veikiantys vaikų
globos namai, įsteigti atskirose
patalpose (pvz., namas, butas)
bendruomenėje, skirti likusiems be
tėvų globos vaikams, neįgaliems
vaikams ar vaikams, turintiems
kitų specialiųjų poreikių (iki 8
vaikų), išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys. Šie
namai pagal savo pobūdį priskirtini bendruomeninėms paslaugoms.
2018 m. spalį buvo pasirašyta
jungtinė veiklos (partnerystės) 3
metų sutartis tarp Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir
Anykščių rajono šeimos ir vaiko
gerovės centro, įgyvendinant „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei
prieinamumo plėtros“ projektą,
kurio Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojama suma yra
121 039 Eur. Įgyvendinant sutartas veiklas Anykščių rajono savivaldybei 2018–2019 metais reikia
įsigyti du gyvenamuosius namus
(butus), nes vaikams apgyvendinti reikalingų patalpų, atitinkančių
reikalavimus Anykščių mieste ir
rajone, savivaldybė neturi. Reikalavimai nurodo, kad vienam vaikui
turi būti skiriama ne mažiau kaip
14 m² naudingojo vaikų globos
įstaigos šeimynos ar šeimynos patalpų ploto, taigi būsto plotas turi
būti apie 120 m², 5–6 kambarių, su
2 sanitariniais mazgais (jei vaikų
skaičius iki 6, pakanka vieno sanitarinio mazgo), nesunkiai pasiekiamas viešuoju transportu, netoli
ugdymo įstaigų.
Vaikų globos namuose
augantys vaikai – mūsų
bendruomenės dalis
Šios Lietuvos mastu vykdo-

(akt. M. Ivanauskas), neblogas bėgikas, netikėtai susmukęs distancijos vidury. Kaip ir
dera paaugliui, Saulius dygus ir pasišiaušęs,
nenorintis suprasti, kodėl atsidūrė tokioje vietoje ir nuo pat pirmų dienų nelinkęs bičiuliauti
su aplinkiniais. Iš pradžių su naujoku bendros
kalbos neranda ne tik sanatorijos direktorius
(akt. L. Laucevičius), bet ir vaikų auklėtojas
Andrius (akt. R. Kazlas). Tačiau kantrybė gali
nuversti kalnus...
Jau pačią pirmąją dieną Sauliui į akį krinta
sanatorijos senbuvė, donoro širdies belaukianti Milda (akt. Roberta Sirgedaitė). Nors
visi tikina Saulių, kad mergaitė – ne jo nosiai,
vaikinukas neketina pasiduoti. Įprastas paaugliškas susižavėjimas palaipsniui perauga į
tikrą pirmąją meilę. Meilę, kuri nepaiso jokių
kliūčių, kuri nebijo draudimų, kuri negirdi proto balso, kuriai neįmanoma atsispirti, kuri yra
pavojinga, kuri išlieka visam gyvenimui ir yra
stipresnė net už mirtį.
Šiltas, nuoširdus filmas, kurio senai laukė
Lietuvos žiūrovai. Apie tuos laikus, kai dar nebuvo interneto, mobiliųjų telefonų, Facebook‘o
ar Instagram‘o. Kai jausmai buvo grynesni, kai
dažniau pakeldavome akis į dangų, kai kitas
žmogus tapdavo svarbesnis už viską pasaulyje, kai širdys buvo tikros ir mokėjo plakti vienu
ritmu...
Filmo treileris: https://www.youtube.com/
watch?v=TBLJJ77jnEw

mos vaikų globos namų pertvarkos pagrindinis tikslas – siekis,
kad vaikams būtų sudarytos galimybės pilnaverčiai dalyvauti
bendruomenės gyvenime ir būtų
skatinama jų socialinė integracija į bendruomenę. Ne paslaptis,
kad globos įstaigos dažnai būna
uždaros, įsteigtos atskirai nuo
bendruomenių, jose gyvenantys
ar gyvenę vaikai neturi galimybės suformuoti įprastų socialinių
tinklų, kurie labai praverstų vėlesniuose jų gyvenimo etapuose.
Prie viso to dar galima pridurti
ir stigmą, siejamą su faktu, kad
vaikystė ar dalis gyvenimo buvo
praleista globos įstaigoje. Visos
šios problemos smarkiai susiaurina šių vaikų gyvenimo galimybes, ypač jei žmogus globos įstaigoje praleido savo ankstyvąją
vaikystę. Išėję iš įstaigos vaikai
yra labiau pažeidžiami, dažniau
išnaudojami ir engiami, turi mažesnius gebėjimus adaptuotis visuomenėje.
Kviečiame Anykščių rajono
gyventojus geranoriškai prisidėti prie socialinių paslaugų vaikams teikimo bendruomenėje,
padėti vaikams užaugti naujoje
aplinkoje, suteikti jiems pilnaverčio gyvenimo kokybę. Siūlome
rajono gyventojams, norintiems
parduoti savo gyvenamuosius
namus vaikų šeimynoms įsikurti
bendruomenėje, teikti paraiškas
Anykščių rajono savivaldybei.

Anykščių r. savivaldybės
informacija
Užsak.Nr. 1136
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Šiek tiek Vokietijos ... pro autobuso langą

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ Nr. 87)

Briuselio katedra, statyta tris šimtus metų. Statybos pradėtos dar
XIII amžiuje.

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“
Nr. 87)
Musulmonams geriau
Vakaruose
Vokietija pagal gyventojų skaičių – didžiausia Europos Sąjungos
valstybė. O iš ES besitraukiant Didžiajai Britanijai, Vokietija tampa
ir akivaizdžia Sąjungos ekonomine
ašimi.
Senas tarybinis aforizmas apie
Rusiją ir Vokietiją: karo nugalėtojams kažkodėl sunkiau gyventi
nei pralaimėtojams. Ir nugalėtojų
teritorijoje – buvusioje VDR – gyvenimas vis dar yra prastesnis nei
Vakaruose, buvusioje VFR. Kalbama, kad Vakarų vokiečiai šiek tiek
neprimėgsta, šiek tiek pakeiksnoja
Rytų vokiečius – juos vis dar reikia
remti, daugiau nei ketvirtį amžiaus
tenka atstatinėti rytinės Vokietijos
ekonomiką.
Santykis su musulmonais skirtingose Vokietijos dalyse - skirtingas. Rytuose – kitatikiai nepageidaujami ir jų beveik ten nėra. O
Vakaruose jie darniai, milijonais
įsiliejo į bendruomenę. Po karo visoje Europoje darbingo amžiaus ir
nesuluošinti vyrai buvo deficitas. Į
Vakarų Vokietiją, kaip darbo jėga,
buvo kviečiami turkai ir atvyko
jų keli milijonai. Atvyko ir liko.
Užaugo jau tos pirmosios atvykėlių kartos anūkai. Beje, Vokietijos
pilietybė nesuteikiama net ir šioje
šalyje gimusiems asmenims, jeigu
jų tėvai nėra Vokietijos piliečiai.
Pasak mūsų gido, net jeigu vaiko
motina vokietė, o tėvas – turkas,
vaikas vargu ar kada nors taps Vokietijos piliečiu. Jei atvirkščiai: tėvas - vokietis, o motina - užsienietė, tada vaiko pilietybės klausymas
yra lengviau sprendžiamas.
Prasidėjus šių laikų pabėgėlių
krizei, daugelis iš Azijos ir Afrikos
į Vokietiją emigruojančių asmenų
stengiasi kurtis Kiolne ir Miunchene. Ne Drezdene ar Erfurte... Vaka-

rų Vokietijoje ir ekonomikos, ir tolerancijos jiems lygis - aukštesnis.
Bet vizualiai, pro autobuso langą, skirtumų tarp abiejų Vokietijų
neįžvelgiau. Pakelėse, atokiau nuo
autostrados bolavo jaukūs kaimai.
Pasvarsčiau, kad būtų smagu pravažiuoti per Vokietijos kaimus ir
netrukus vairuotojai nusprendė
mano pageidavimą įgyvendinti.
Bandydamas aplenkti autostradoje
susidariusį kamštį mūsų autobusas
nusuko į vietinės reikšmės kelią ir
porą valandų malėsi per kaimus.
Preciziškai tvarkinga. Panašaus
stiliaus namai - šalia vienas kito.
Nuosavų erdvių kaimuose - ne ką
daugiau nei miestuose. Tokie mini
miestai, tik tvarkingesni, vientisesni nei miestai... Po kaimus važinėjome jau Vakarų Vokietijos teritorijoje, kalnuotoje vietovėje. Kaip
geografą mane ištiko nustebimas.
Pasirodo - Tiūringijos miškas,
Reino skalūniniai kalnai ar Harco
kalnai - taip pat kalnai. Pietų Vokietijos fizinis žemėlapis - aiškiai
geltonas. Natūralu, ten juk Alpės
ir Alpių priekalnės... O vidurio
Vokietijoje tik pačios aukščiausios
kalnų viršūnės siekia kilometrą,
tad, regis, būta ten kalnų. Tačiau,
ir tokių kalnų dažnai užtenka, kad
žemdirbystė būtų negalima, kiek
akis užmato kalnai apaugę miškais. „Googlindamas“ informaciją
apie konkrečius kaimus radau ir
tokių žinių, jog pvz., kaimas X yra
šachtininkų gyvenvietė. Smagiai
man susisieja su Rusija. Mačiau
Rusijos šachtininkų gyvenviečių...
O čia preciziški, tokie iš atvirukų
namukai, o ant kelio nei vieno girto šachtininko...

įpakavimas maltos „Jakobs“ kavos
Olandijoje (bent jau konkrečioje
degalinėje) kainuoja vos tris eurus,
žinovai tikino, kad olandiška kava
nepalyginamai skanesnė nei pirkta
Lietuvoje. Keista, bet Olandijos
degalinėse neprekiaujama gėrimais, net alumi. „Žolė“ šioje šalyje
– legali, o štai alaus, kur panorėjęs,
nenusipirksi.
Europos Sąjungos finansuojamos kelionės visada pagilina mano
... santechnikos žinias. Keliaudamas už savo pinigus - nakvynėms
taupau, todėl mano kelyje naujausios kartos dušo kabinos retai pasitaiko. Vokietijoje daugelyje viešųjų tualetų įrengti unitazo ir bidė
hibridai - vienas mygtukas skirtas
vandens nuleidimui, kitas - įjungia vandens čiurkšlę apsiplovimui.
Antrąjį mygtuką ilgai maigiau čiurkšlės funkcija aiškiai suprantama, bet kodėl dar pradeda ir unitazo dangtis kraipytis - nesuvokiau.
Bet gražu... Na, čia toks tipiškas
kaimiečio pastebėjimas nuvažiavus kiek toliau nei Troškūnai...
O Briuselio tualetai kaimiečius
šokiruoja. Iki Belgijos atėjo olandų mada įrengti atvirus pisuarus
vyrams. Ir Briuselio senamiestyje
yra tokių konstrukcijų, kur visas
tualetas yra siena, abipus kurios pisuarai. Gal ir logiška - belgiškas
alus stiprus, bet „geriasi“ lengvai.
Po trejeto bokalų (8-9 laipsnių stiprumo) tiek jau tų kompleksų ir
beišlieka...
Kita vertus, jei miesto simbolis yra sisiojantis berniukas - pats
miestas ir kaltas. Sisiojantis Briuselio simbolis, toks mažas, menkas, kelių sprindžių dydžio, kad
žioplesnieji (nereikia į mane pirštais rodyti) gali praeiti pro šalį jo
nepastebėję. Nors greičiausiai kelią užtvertų jį nuolat fotografuojanti minia ir tuomet atkreiptum
dėmesį – „ką gi tie žmonės bando
įamžinti“. Pagal vieną legendų,
paminklo herojus besišlapindamas
užgesino gaisrą, pagal kitą, jis, karaliaus sūnus, per mūšio įkarštį nuėjo kažkur pasisioti... Šis veiksmas
reiškęs drąsą, nes kitas būtų vietoje
apsisisiojęs.
Sisiojantį berniuką sukūrė skulptorius Žeromas Diukenua (Jerome
Duquesnoy), XVII amžiaus pradžioje. 1984 metais pastatyta ir sisiojanti mergaitė, neva, feminisčių
atsakas. Skaičiau, jog Briuselyje
yra ir sisiojantis šuo. Kieno čia atsakas?
Sisiojanti mergaitė pastatyta

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ispanijos skveras. Ko gero, du žymiausi visų laikų ispanai...
akliname skersgatvyje, net ir gidas
sakė, jog gal tik trečiu bandymu ją
pavyko rasti. Mergaitė užrakinta už
grotų, matyt, dėl liūdnos berniuko
patirties. Mat sisiojantis berniukas
per savo 400 metų gyvenimą buvo
ne kartą suniokotas - aptaškytas
dažais, apdaužytas, „išrautas“ ir
pavogtas...
Briuselis iš esmės man nepatinka. Chaotiškas miestas visomis
prasmėmis - pradedant automobilių eismu, baigiant miesto užstatymu. Tačiau, senamiestis aiškiai
išreikštas, regis, ir nesudarkytas:
įspūdinga miesto rotušė, karaliaus
rūmai, gildijų rūmai, bažnyčios.
Gyvas velnias muziejų, kurių dalis ypač specifiniai. Ankstesnėse
kelionėse esu buvęs pirmojo pasaulinio karo ginkluotės muziejuje. Rekomenduoju šį objektą. Mat
pirmasis karas vyko tuoj po to, kai
buvo sukurti automobiliai, lėktuvai, padaryti didieji mechanikos
atradimai. Kokių tik „kreizi“ agregatų karui nebuvo prigalvota...
Atokiau nuo miesto centro - garsioji Briuselio „molekulė“, nors
šiaip tai ne molekulė, o 102 metrų
atomas. Statinys, kaip ir Paryžiaus
Eifelio bokštas, pastatytas pasaulinei parodai, tik daug vėliau ir daug
žemesnis.

Vis dėlto, turint tik pusdienį,
Briuselyje tradiciškai laiko lieka
tik pačiam miesto centrui, žemutiniam ir aukštutiniam Briuseliui.
Centre pirmą kartą į Belgiją atvykusieji lauktuvėms prisiperka
šokolado. Patogios lauktuvės, bet
kainos, kiekio ir vertės santykis,
perkant šokoladą senamiestyje, yra
labai nepalankus piniginei.
Sakoma, kad prisėdus jaukioje
Briuselio senamiesčio kavinėje
būtina suvalgyti midijų su skrudintomis bulvytėmis, maistą užgeriant
alumi. Man, apskritai, rekomendavimas valgyti midijas nėra švelniai
tariant labai patrauklus, o kodėl
jos Briuselio firminis ženklas - tai
apskritai mistika. Šiaip jau visur
kur yra vandens gyvenantys moliuskai labiausiai būdingi šiltų jūrų
pakrantėms. Briuselis lyg ir ne prie
jūros, juolab ne prie šiltos...
Iš gido smagų paaiškinimą apie
posakį „ramus kaip belgas“ išgirdau. Sako, jog yra belgų arklių
veislė, kurios atstovai nesigilinant
į visą pavadinimą vadinami trumpai - belgais. Todėl, kai apie kokį
kolegą sakoma „ramus kaip belgas“, jis lyginamas su arkliu. Taigi
nėra čia kuo didžiuotis...
(Bus daugiau)

Briuselis – sisiojančių miestas
Į Belgiją įvažiuojant ne iš pačios Vokietijos „apačios“, neišvengiamai gauni šiek tiek Olandijos.
Grįžtant sustojome Olandijoje
degalinėje. Mat vairuotojai turėjo
tikslą - nusipirkti kavos. Didelis

Sisiojantys Briuselio vaikai...

Autoriaus nuotr.
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Negatyvias pasekmes jaučia ne tik priklausomi
žmonės, bet ir jų šeimos nariai
Įvairios priklausomybės sukelia daug negatyvių pasekmių – tiek į jas įklimpusiems žmonėms,
tiek šalia esantiems artimiesiems. Ir vis tik net nusprendusiems keisti gyvenimo būdą atsisakyti
žalingų įpročių nėra taip paprasta. Siekiant visiškai išsilaisvinti, gali prireikti specialisto – psichoterapeuto ar net psichiatro – pagalbos.

Klinikinis psichologas Julius Burkauskas
pastebėjo, kad bet kuri priklausomybė paveikia visus šeimos narius.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.
Pasikeičia elgesys
Lietuvos psichologų sąjungos
narys, klinikinis psichologas, kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutas Julius Burkauskas
svarbiausiu priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų požymiu
įvardija stiprų ar net nenugalimą
norą vartoti šias medžiagas.
„Atsiradus
priklausomybei
vartojimas tampa svarbesnis nei
kiti anksčiau reikšmingi dalykai.
Žmogui sunku kontroliuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimą,
padidėja tolerancija jai ir kai kuriais atvejais pasireiškia fizinės
abstinencijos būklė“, – pabrėžia
specialistas.
Kad asmuo turi problemų kontroliuodamas alkoholio ar kitų
medžiagų vartojimą, galima įtarti
iš šių požymių: preteksto vartoti
psichoaktyvias medžiagas ieškojimo, vartojimo vienumoje arba
slapta, atitolimo nuo draugų ar
artimųjų, laikino atminties sutrikimo, irzlumo, staigių nuotaikos
svyravimų.
Norėdami suprasti, ar reikia
įtarti priklausomybę nuo alkoholio, galime atsakyti į keturis

Žmogų į žalingus įpročius dažnai pastūmėja nerimas, depresija, didelė įtampa ar liūdesys.

klausimus: „ar kada nors galvojau, kad reikėtų nustoti gerti?“,
„ar kiti žmonės erzina mane kritikuodami dėl mano gėrimo?“, „ar
kada nors jaučiausi kaltas, kad
geriu?“, „ar kada nors esu gėręs
ryte tam, kad nusiraminčiau arba
palengvinčiau pagirias?“. Jeigu
būdami sąžiningi sau teigiamai
atsakome į bent du klausimus,
yra pagrindo susirūpinti.
Priklausomybės palydovai
J. Burkauskas pastebi: dažniausi priklausomybės palydovai yra
nerimas ar depresija. Išgyvendamas itin didelę įtampą ar užsitęsusį liūdesį, žmogus gali griebtis
slopinti savo neigiamas emocijas
vartodamas psichoaktyvias medžiagas.
„Tačiau ne visada įmanoma
įvertinti, kiek psichikos sutrikimas ir psichoaktyvių medžiagų
vartojimas veikia vienas kitą.
Kartais nerimas ar depresija prasideda anksčiau nei priklausomybė, o kartais piktnaudžiavimas
psichoaktyviomis medžiagomis
gali lemti arba sustiprinti psichinės būklės pablogėjimą“, – situa-

visus šeimos narius. Priklausomo
asmens šeimos nariai gali išgyventi nuolatinį stresą, nerimą, bejėgiškumo jausmą, pyktį ar gėdą.
Jiems gali tekti patirti su visuomenės atstūmimu, stigmatizavimu, izoliacija. Tėvai, vartojantys
psichoaktyvias medžiagas, gali
negebėti pasirūpinti savo vaikų
fiziniais ir emociniais poreikiais.
Neretai, nepaisant akivaizdžių
ženklų, kad šeimos narys turi priklausomybę nuo psichoaktyvių
medžiagų, vaikai arba partneris
gali tai neigti, nepripažinti ar
stengtis ginti, pateisinti priklausomą asmenį.
Dažnai priklausomybe sergančių asmenų šeimos nariams išsivysto netiesioginė priklausomybė
(angl. „co-dependence“). Jie tampa tokie įsitraukę į kito žmogaus
elgesio suvaldymą, kad nebegeba
pasirūpinti savo asmeniniais poreikiais. Vaikai, kurių vienas arba
abu tėvai yra priklausomi, gali
jaustis kalti ir atsakingi už tėvų
elgesį. Taip pat jie kartais gali
elgtis pernelyg brandžiai savo
amžiui ir „užimti“ priklausomo
tėvo rolę, atlikti jo pareigas. Nors
tai gali padėti „sveikajam“ tėvui
išgyventi ir tvarkytis su sunkumais, vaikas netenka galimybės
būti vaiku.

ciją komentuoja specialistas.
Technologijų amžiuje pastebimos ir naujo tipo priklausomybės,
kurios apima daugelį internetinės
veiklos sričių: kompiuteriniai
žaidimai, azartiniai lošimai, tiesioginis vaizdo transliavimas,
įvairaus pobūdžio skelbimų puGali padėti
blikavimas, pornografijos žiūrėjimas ir dalyvavimas socialinių
Psichologo J. Burkausko teitinklų veikloje. Minėtos veiklos gimu, artimieji priklausomybe
gali sutrikdyti asmens kasdienius sergančiam žmogui gali padėti
veiksmus bei psichinę sveikatą.
pasirūpinPriklaudami, kad
...„Priklausomybės ligomis ser- jo aplinkosomybė
nuo kom- gantiems asmenims specializuota je nebūtų
p i u t e r i n i ų pagalba teikiama Respublikiniame a l k o h o l i o
žaidimų yra priklausomybės ligų centre, turinčia- ar kitų psipirmasis su
me filialus Vilniuje, Kaune, Klaipė- choaktyvių
problemimedžiagų.
niu interne- doje, Šiauliuose ir Panevėžyje“...
Taip
pat
to vartojijie neturėtų
mu susijęs
sugalvoti
elgesio sutrikimas, įtrauktas į pateisinimų ar dangstyti piktnauPasaulio sveikatos organizacijos džiavimo, nes tai tik neleidžia suatnaujintą 11-ą Tarptautinę ligų
klasifikaciją.

sidurti su realiomis savo elgesio
pasekmėmis ir nesuteikia progos
pamatyti, kokios jos iš tikrųjų
yra.
Diskutuoti arba ginčytis verta
tik tuomet, kai žmogus nėra apsvaigęs.
„Jeigu norime padėti finansiškai, galime sumokėti už maistą ar
paslaugas, tačiau neduoti pinigų,
kuriuos vartojantysis galėtų išleisti psichoaktyvioms medžiagoms“, – pabrėžia specialistas.
Deja, dažniausiai žmogus supranta ir ryžtasi gydytis nuo priklausomybės, kai pakankamai
skaudžiai nukenčia nuo savo
paties elgesio ir pajunta, ką praranda arba gali prarasti. Todėl,
pašnekovo teigimu, artimiesiems
svarbu neprisiimti visos atsakomybės už priklausomo asmens
pagydymą ir pasirūpinti patiems
savimi.
Kur kreiptis
J. Burkauskas akcentuoja: gydantis nuo priklausomybės labai
svarbi gali būti priklausomų asmenų bendruomenių pagalba, kur
dirba įvairūs specialistai (psichiatrai, psichologai, socialiniai
darbuotojai ir kiti) bei savanoriai. Ne mažiau svarbų vaidmenį
ten atlieka priklausomų asmenų
savitarpio pagalba bei palaikymas. Yra bent keliolika trumpalaikės socialinės globos įstaigų,
teikiančių tokią pagalbą (http://
ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/priklausomybes-ligu-reabilitacines-bendruomenes). Anoniminių
alkoholikų susirinkimai vyksta
daugelyje Lietuvos miestų bei internetu „Skype“ programa.
Priklausomybės ligomis sergantiems asmenims specializuota
pagalba teikiama Respublikiniame priklausomybės ligų centre,
turinčiame filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
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Kenčia artimieji
J. Burkauskas akcentuoja: bet
kokia priklausomybė paveikia

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą Anykščių mieste
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks.
(8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.
Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno, dviejų ir trijų (trijų kambarių 4.1.2 zonoje, žiūrėti zonų plane) kambarių butai su visais patogumais
Anykščių mieste.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. lapkričio 26
d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2018-11-06) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak.Nr.1136

SKELBIMAI

2018 m.lapkričio 10 d.

Informacija Anykščių rajono gyventojams
Anykščių rajono gyventojai namų ūkiuose susidariusias atliekas gali atvežti į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamą
atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Vairuotojų g. 18, Anykščiai.
Primename, kad į Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę pristatantys atliekas gyventojai privalo aikštelės operatoriui
pateikti galiojantį dokumentą: pasą, tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Atliekos turi būti supakuotos, kad nesukeltų pavojaus aplinkai,
atliekas pristatantys asmenys privalo nurodyti jų susidarymo kilmę ir rūšį. Aikštelės operatorius nurodo kur iškrauti atvežtas atliekas.
Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas gyventojas per 1 metų laikotarpį į Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę gali nemokamai
atvežti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiklo atliekas (atskirtas langų stiklas, švari stiklo tara) – 60 kg.;
Popieriaus ir kartono atliekas (sausi laikraščiai, žurnalai, popierinės pakuotės)– 100 kg.;
Senus baldus, langus su stiklais, drabužius, plastikinius žaislus, metalinius dviračius – 200 kg.;
Buityje susidariusias statybines atliekas (gipsas, betonas, plytos) – 200 kg.;
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas (neišardyti šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, elektriniai žaislai, elektriniai įrankiai) – 200 kg.;
Transporto priemonių padangas (netinkamos eksploatacijai lengvųjų automobilių, visureigių, mikroautobusų padangos) – 5 vnt.;
Atliekas, turinčias asbesto ( šiferis, izoliacinė medžiaga) – 200 kg.;
Dienos šviesos lempas, sudaužytus termometrus – 1 kg.;
Nešvarias pavojingas pakuotes, kuriose buvo laikoma: dažai, klijai, naftos produktai, tirpikliai, plovikliai – 10 kg.;
Pavojingas atliekas (agrochemijos atliekos, dažai, klijai, lakai, plovikliai, tirpikliai, pesticidai, rūgštys, šarmai, aušinamieji skysčiai, aerozolių balionėliai,
naftos produktai, naftos produktais užterštas gruntas bei vanduo) – 30 kg.;
Baterijas ir akumuliatorius – 50 kg.;
Vaistus– 1 kg.

Pažymime, kad iš juridinių asmenų atliekos į Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę nepriimamos. Aikštelėje taip pat
nepriimamos transporto priemonių atliekos – automobilių apdailos dalys, bamperiai ir pan. Legalios transporto priemonių remonto arba eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardymo įmonės atiduoda susidariusias atliekas teisėtiems tokių atliekų tvarkytojams.
Informuojame, kad nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. trumpinamas Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės
darbo laikas – 2 valandomis trumpiau:
Antradienį – penktadienį – nuo 9 iki 16 val. (pietūs – 13 – 14 val.)
Šeštadienį – nuo 8 iki 15 val. (pietūs – 12 -13 val.)
Sekmadienis ir pirmadienis – nedarbo diena.
Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. Anykščių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė dirbs dvi dienas per savaitę:
Trečiadienį – nuo 9 - 18 val. (pietūs – 13 - 14 val.)
Šeštadienį – nuo 8 - 17 val. (pietūs - 12 - 13 val.)
Sekmadienis, pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis ir penktadienis – nedarbo diena.
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įvairūs
Išnuomoja vieno kambario butą
Storių g. (I-as aukštas). Kaina sutartinė.
Tel. (8-609) 59243.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Veža šviesų žvyrą (1 t priekaba
25 Eur). Perveža ir kitus krovinius.
Tel. (8-606) 60545.

Meistras gamina laiptus ir visų
tipų baldus iš kietmedžio.
Tel. (8-615) 45845.
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.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Vartojimo paskolos be užstato iki 10 000 Eur su nuolaidos
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki
2018.12.31
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.
Išdžiūvo šulinys? Vandens šulinių valymas, dezinfekcija, remontas, profilaktika. Įvairių vandens
siurblių, trasų montavimas.
Tel. (8-641) 93058.

Dovanoja
Seną daržinę nusigriauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-679) 02099.

Geriausia pagalba
perkant ir parduodant
Jūsų nekilnojamąjį turtą

be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą.

Garantuojame kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra "21 Amžius".
Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt.

Kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, galvutės
mūrijimas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8- 652) 37118.

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.

Reikalingi stogdengiai
Vokietijoje. Atlyginimas nuo
2100 Eur po mokesčių.
Daiva, tel. (8-685) 88777
arba info@hirelabas.lt

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

Renkama nauja grupė 2018 m. lapkričio 13 d. 17 val.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

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

KB “MIŠKO DRAUGAS” - miškovežio vairuotojui. Skambinti darbo
metu.
Tel. (8-620) 24459.

Stiklo apdirbėjui Vokietijoje.
Atlyginimas nuo 1250 Eur.
Deimantė, tel. (8-685) 88777
arba info@hirelabas.lt

Skerdyklai Panevėžyje reikalingi: vairuotojas ir gyvulių skerdikai.
Tel.: (8-656) 49070,
(8-656) 49074.

Skelbiamas konkursas Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos
direktoriaus pareigoms užimti
Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.
Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.
Atranka vyks – 2019 m. vasario 20 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto
salėje.
Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje - http://www.anyksciai.lt.
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Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.
Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Reikalingas statybos
darbų vadovas arba
brigadininkas.
Gerbūvio, statybos,
melioracijos, kelių
tiesimo darbams.
Tel. (8-698) 05251 .

SKELBIMAI

perka

Gyvuliai

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
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
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Kita
Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.
Senovinius pinigus, ordinus, ikonas, sidabro dirbinius, "dvariškus"
baldus, tarybinius motociklus, buities rakandus, fotografijas, "dembelio" albumus ir kt.
Tel. (8-617) 33914.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

MIŠKUS

PERKAME

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

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.

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Sodybą Anykščių r. iki 20 km nuo
Anykščių. Sklypo plotas apie 1 ha.
Netoli esantis vandens telkinys
būtų privalumas. Mokėtų iki 15
000 Eur. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-673) 74068.
Automobiliai
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

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.
Tvarkingą sodybą Anykščių r.
Tel. (8-679) 80037.
Gerą
3
kambarių
Anykščių m.
Tel. (8-678) 59793.

butą

Kuras
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.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

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

Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.

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

Tel. (8-673) 19696.

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

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Kita
ŽŪB "Naujonys" - traktorių T 150 K.
Originalus variklis, technikinė galioja iki 2019 m. Kaina 5000 Eur
+ PVM.
Tel. (8-612) 93462.
Granulės - smulkintos anglies
automatinis kieto kuro katilas 15
- 120 kW. Kaina nuo 1650 Eur.
Montavimas, santechnikos darbai.
Tel. (8-670) 30743.

Rokiškio r. ŽŪB
„Audrupio paukštynas“
lapkričio 14, 15, 16
dienomis
nuo 9-16 val. parduos
15 mėn. rudas
dedekles vištas.
Vienos kaina 1,50 Eur.
Tel.: (8-606) 32240,
(8-611) 32392.

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 11 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.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Vyr.
redaktorė
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00,
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3200 egz.					
Užs. Nr. 1056
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Andriejus, Leonas, Vaišviltas,
Gelvydė, Andrius, Evelina.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Amiliutė eina žiūrėti viešo televizoriaus
prie kultūros centro

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Prie fontano nuo pat ryto
Laisvos vietos nebeliko
Susiglaudę, susispietę,
Nėr kur musei pasidėti.

lapkričio 11 d.
Martynas, Vygintas, Milvydė,
Anastazija, Nastė.

Laukia žmonės išsižioję,
Kol įjungs ekranui srovę.
Penkiasdešimt štūkų kaina
Pažiūrėt bus miestui faina.

lapkričio 12 d.
Juozapotas, Teodoras,
Ašmantas, Alvilė, Kristina,
Renata, Kristinas.

Meras žada – pamatysit,
Kiek navynų paskaitysit.
Prie kultūrkės rodys orus,
Deputatų monologus.

mėnulis
lapkričio 10-12 d. jaunatis.

anekdotas

Informuos, kaip mums gyventi,
Ką reik pirkti, kuo kūrenti
Žinoma, už ką balsuot,
Kam uždraust politikuoti.

Kalbasi dvi moterys:
- Tu pirmą kartą vyrui atsidavei
iš meilės, ar už pinigus?
- Aišku, kad iš meilės. Argi 20
eurų pinigai?

O po to bus „Duokim garo“,
„Džekas Čanas“...
Dar „Muchtaro sugrįžimas“
„Meilės sūkury“, „Tyrimas“.

***
Važiuoja vyras su žmona ir visą
kelią pykstasi. Staiga žmona priekyje, prie kelio, pamato dvi kiaules
ir sako vyrui:
- O, žiūrėk, čia turbūt tavo giminės!
Vyras:
- Taip, uošvis su uošviene.
***
Vyras su žmona parduotuvėje.
Žmona:
- Pasverkite 10 kilogramų kepeninės dešros.
Pardavėja:
- Kam jums tiek daug?
Žmona:
- Šuniui.
Vyras:
- Kokiam dar šuniui? Mes juk
neturime šuns?!
- Tik nepradėk vėl loti!

Skelbiama prenumerata
2019-iesiems metams
Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“
ne trumpesniam nei pusės metų
laikotarpiui dalyvaus loterijoje

***
Skambutis 4 val. ryte:
- Alio, pas jus avinų banda neprabėgo?
- O tu ką, atsilikai?

Laimingųjų lauks prizai!
Pagrindinis prenumeratos prizas –

benzopjūklas

„Stihl“ MS 170
Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas,
kirvis, grėblys.

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

oras
+7

Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus Mocevičiaus firmos
„Ginalas“
atstovas Anykščiuose.
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR
8,00

EUR
24,00

EUR
45 (48)

EUR
80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

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

+5

Prizų aruodas pildosi...

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
sukanka 70 metų!
„Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį
2019-iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos.

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumentą. Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu1 num. 2 num. 3 num. 4 num. siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.
EUR
2,00

EUR
4,00

EUR
6,00

EUR
8,00

Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

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

