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Jaunojo muzikos Dviračiu mins
atlikėjo premija iš Anglijos
– pianistei
į Anykščius
Paulinai
Dūmanaitei

2 psl.

šiupinys
Signatarė. Filosofo Vytauto
Radžvilo į Europos Parlamento
rinkimus vedamo visuomeninio
komiteto „Vytautas Radžvilas:
susigrąžinkime valstybę“ steigėjų
sąraše yra ir anykštėnė, signatarė,
buvusi Anykščių A. Vienuolio progimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė.

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas

Žąsiukų
pasiplaukiojimas

5 psl.

11 psl.

Kuo giliau atliekos - tuo daugiau
vidmantas.s@anyksta.lt
problemų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščiuose baigiamas įgyvendinti 562 tūkst. eurų vertės ES lėšomis finansuotas požeminių konteinerių atliekoms projektas. Iš viso
Anykščių mieste bus 31 tokia atliekų aikštelė, tačiau šukšles Anykščių mieste ir rajone surenkantis ir į Utenos regioninį sąvartyną
išvežantis UAB Anykščių komunalinis ūkis neturi technikos, kuri aptarnautų požemines aikšteles.

Pareigos. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biure darbą pradeda priklausomybių konsultantas – šias paslaugas
teiks Renata Šerelienė.
Užrašas. Anykščiuose, ant Vyskupo skvero šlaito, atnaujintas užrašas ,,Anykščiai”. Užrašo raides
kankorėžiais užpildė Anykščių
Antano Vienuolio progimnazijos
moksleiviai.
Gaisrai. Pirmadienį Debeikių
seniūnijos Jononių kaime degė
atviroje teritorjoje sukrauta krūva
malkų. Apie gaisrą ugniagesiams
pranešta ryte, 9.14 val. Įvykis tiriamas. Antradienį gaisras kilo
Svėdasų seniūnijos Daujočių kaime.Pranešimą apie gaisrą ugniagesiai gavo 16 val. Pranešta, kad
privačiame žemės sklype liepsnoja
ūkinis pastatas. Per gaisrą sudegė
ir perkasta 2 kub.m. šiaudų ir išdegė 20 kv. m sienos, dengtos šiferiu. Taip pat išdegė 300 arų žolės.
Ketvirtadienį Traupyje, buvusio
vaikų darželio teritorijoje, degė sukrautos šakos ir šiukšlės. Netrukus
čia atvyko ugniagesiai.Pranešama,
kad įvykis tiriamas.

Penkių kubinių metrų talpos požeminiai atliekų konteineriai Anykščių mieste ekploatacijai turėtų
būti atiduoti šią vasarą. Kokiu būdu jie bus ištuštinami, kol kas nėra žinoma, nes Anykščių komunalininkai neturi tokio tipo šiukšliavežės.

Pasirašė koalicinę sutartį

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Trečiadienį, balandžio 3-iąją,
būsimieji Anykščių rajono valdančiosios koalicijos partneriai
- konservatoriai, socialdemokratai, ,,valstiečiai“ ir liberalai
- pasirašė sutartį.
Oficialioje
valdančiojoje
daugumoje bus net 19 iš 25
Anykščių rajono tarybos narių - tokios didelės daugumos
Anykščių valdžios istorijoje
nėra buvę.

Eismas. Anykščių rajono savivaldybė nformuoja, kad Anykščiuose vykstant A. Vienuolio ir
Troškūnų g. sankryžos rekonstravimo darbams, šioje sankryžoje
bus laikinai ribojamas pėsčiųjų
eismas. Rekomenduojamas alternatyvus maršrutas Šviesos ir Žvejų
gatvėmis.
Konstruktoriai. Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos moksleiviai sukonstravo robotą, kuris atlieka nesudėtingas, bet praktikoje naudingas užduotis.Sukonstruoto roboto
galimybės bus demonstruojamos
šių metų balandžio 8 – 12 dienomis Frozinonės mieste, Italijoje.

Jeigu Anykščių savivaldybės administracijai prireiks laikinojo
vadovo, juo bus paskirtas Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas.
Autoriaus nuotr.

13 psl.

Laikinasis rajono vadovas
Sigutis Obelevičius teigė,
kad nesistebės, jei Anykščių
komunalininkai pralaimės
atliekų surinkimo operatoriaus konkursą.

4 psl.
asmenukė

Apie madas

Net nespėjom prie Lajų tako
pastatyti bendrųjų tualetų, kad
netyčia ,,užplaukę“
translyčiai nepatirtų diskriminacijos,
o Švietimo specialistai prakalbo, kad reikia atskirų mokyklų
berniukams ir mergaitėms, nes
ištyrė, jog dėl prigimtinių lyčių
skirtumo mergaitės informaciją
priima kaip visumą, o berniukai
skaido, dekonstruoja. Berniukai
ir mergaitės skirtingai mąsto,
jaučia, girdi, suvokia erdvę ir net
problemas.
Štai kaip keičiasi mados ir suvokimas.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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KONKREČIAI

Jaunojo muzikos atlikėjo premija – pianistei
Paulinai Dūmanaitei

spektras
Džiaugėsi. Lietuvos ir Lenkijos premjerai Saulius Skvernelis ir
Mateuszas Morawieckis džiaugiasi
sėkmingai puoselėjama tragiškai žuvusio prezidento Lecho Kaczynskio
vizija dėl glaudaus šalių bendradarbiavimo. „Ačiū už mūsų buvusio
prezidento atminties pagerbimą. L.
Kaczynskis labai gerai žinojo, kad
turime kurti bendrą istoriją, nepaisant tam tikrų skirtumų, sunkumų,
kurie tarp mūsų iškyla, kurti bendrą
ateitį ir įveikti tam tikrus praeities
nesusipratimus“, – penktadienį dalyvaudamas atidengiant atminimo
lentą L. Kaczynskiui Mažeikiuose
pabrėžė M. Morawieckis.

Jaunojo muzikos atlikėjo premija šiemet skirta pianistei Paulinai Dūmanaitei. Ši premija anykštėnei bus įteikta balandžio 30
dieną baigiamojo XXI tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ koncerto metu Vyriausybės rūmuose. Kultūros ministerijos
premija siekiama įvertinti jaunųjų menininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai, paskatinti juos dar aktyvesnei kūrybinei raiškai.
P.Dūmanaitės mama, Anykščių
kultūros centro etnografė Regina
Stumburienė ,,Anykštai” sakė, kad
toks jos dukros įvertinimas ją labai
pradžiugino.
,,Lietuvoje yra tiek daug gerų
muzikantų, o įvertinta Paulina. Tai
yra labai svarbu jai pačiai. Ir ne
tiek svarbi pati premija, kuri nėra
didelė, o pats įvertinimas”, - sakė
R.Stumburienė.
Anykščiuose P.Dūmanaitė - gana
reta viešnia, tačiau nelaužo tradicijų ir visuomet į gimtuosius namus
sugrįžta per Kalėdas.
,,Kiekvieną pavasarį ar vasarą aš
taip pat aplankau Pauliną Ispanijoje. Kokius keturis kartus per metus
tikrai susitinkame, o internetu kalbamės kiekvieną dieną”, - kalbėjo
R.Stumburienė.
Beje, premijomis šiemet įvertinta tiek P.Dūmanaitė, tiek ir jos
mama R.Stumburienė – pernai ji

iš tos pačios Kultūros ministerijos
gavo premiją už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.
Pianistė P. Dūmanaitė aktyviai
koncertuoja Lietuvoje, Ispanijoje,
Prancūzijoje ir Šveicarijoje, ji yra
pelniusi keliolika premijų tarptautiniuose konkursuose visoje
Europoje. Ispanijoje vykusiame
konkurse „Ciudad de Albacete“
atlikėja laimėjo pirmąją vietą ir
tapo dviejų specialiųjų premijų
laureate už geriausiai atliktus L.
van Beethoven’o ir F. Chopin’o
kūrinius.
Fortepijono ir kamerinės muzikos
atlikėjos specialybės P. Dūmanaitė
mokėsi M. K. Čiurlionio nacionalinėje menų mokykloje, Barselonos
aukštojoje muzikos akademijoje ir
Bazelio muzikos akademijoje, kur
įgijo magistro laipsnį.

-ANYKŠTA

Pianistė Paulina Dūmanaitė su mama, Anykščių kultūros centro darbuotoja Regina Stumburiene.

Už profesinės mokyklos veiklą bus atsakingi ir darbdaviai
Į profesinio mokymo įstaigų valdymą įsijungia darbdaviai ir
kiti socialiniai partneriai. Anykščių technologijos mokykloje pirmąjį kartą jau suformuota taryba.

Lietuvos pramoninkų konfederacija į Anykščių technologijos mokyklos tarybą
delegavo verslininką Valdą
Trinkūną.

Mokyklos taryboje darbdaviams
atstovaus VšĮ ,,Sveikatos oazė”
direktorė Sonata Veršelienė, UAB
,,Šerifai” direktorius Raimundas
Razmislavičius, UAB ,,Europe
truck lines” direktorius Ričardas
Vasiliauskas, UAB ,,Anykščių
ratas” autogaražo vadovas Regimantas Grybas.
Tarybos sudėtyje taip yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos
atstovas Valdas Trinkūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Mokymosi visą gyvenimą depar-

tamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė, taip pat Anykščių
technologijos mokyklos atstovai
– profesijos mokytojas Artūras
Ramoška, mokyklos vyriausioji buhalterė Almida Navickienė,
mokyklos auklėtinis Renaldas
Puinauskas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad į profesinio
mokymo įstaigų veiklą tiesiogiai
įtraukti darbdaviai prisiims bendrą atsakomybę už mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo
programų pasiūlos atitiktį darbo
rinkos poreikiams, už mokymo
kokybę, už galimybes mokiniams

įgyti geresnį praktinį mokymą
gamybos sąlygomis jų įmonėse,
dirbant su naujausių technologijų įranga, už profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų
stažuotes, už geresnį absolventų
įsidarbinimą.
Tapti tarybos nariu gali nepriekaištingos reputacijos asmenys,
turintys patirties, susijusios su
profesiniu mokymu, specialistų
rengimu ir pan.
Kitus tarybos narius deleguoja
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, regionų plėtros tarybos
ir pati profesinio mokymo įstaiga.

-ANYKŠTA

Rado ,,Anykščių kvarco“ vamzdį
Anykščiuose, ties ,,Bikuvos“ parduotuve įrengiant žiedinę
sankryžą, atkastas AB,,Anykščių kvarcas“ vamzdis. 300 mm
diametro vamzdžiu vanduo iš Šventosios upės pumpuojamas į
gamyklą.
1968 metais paklotas vamzdis būtų likęs po žiedine sankryža,
tačiau ,,Anykščių kvarco“ ir Anykščių rajono vadovams pavyko
sutarti, kad vamzdžio atkarpa bus perklota iš naujo ir nutiesta
šalia sankryžos.
Pasak AB,,Anykščių kvarcas“
direktoriaus Eugenijaus Andriejausko, vamzdžio palikimas po
nauja žiedine sankryža būtų potenciali bomba - jam trūkus, būtų
išplautas gruntas, atsivertų smegduobės.
Sutarta, kad naujus vamzdžius
nupirks ,,Anykščių kvarcas“, o

Temidės svarstyklės

Vagystė. Balandžio 4 dieną,
apie 10.12 val., buvo gautas vyro
(g. 1964 m.), gyvenančio Kavarsko seniūnijos Janušavos kaime,
pareiškimas, kad atvykęs į priklausantį mišką Andrioniškio seniūnijos Magylų kaime iš sukrautos me-

darbus atliks žiedinę sankryžą klojantys rangovai. E.Andriejauskas
kalbėjo, kad panašiai problema
spręsta, kai šalia bendrovės vamzdžio statytas naujas Anykščių policijos komisariato pastatas.
Kvarciniam
smėliui
plauti
AB,,Anykščių kvarcas“ iš Šventosios upės per valandą išpompuoja
dienos krūvos po nakties yra dingę
apie 40 kubų spygliuočio medienos
(pušies rąstai 6 metrų ilgio).Padaryta apie 3000 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Balandžio 1 dieną,
apie 12.00 val., garaže Anykščių
seniūnijos Naujųjų Elmininkų

300 kubinių metrų vandens. ,,Atidirbęs“ vanduo teka į vadinamąjį
,,kvarco“ tvenkinį. Vandens perteklius iš tvenkinio vamzdžiu grįžta
į Šventąją.
AB„Anykščių kvarcas“ taikomame technologiniame gamybos
procese cheminės medžiagos nėra
naudojamos, o ,,kvarco“ tvenkinyje veisiasi žuvys, žmonės jame
maudosi.
Žiedinė sankryža - A.Vienuolio
ir Troškūnų gatvės sankirtoje yra
antroji Anykščiuose. Sankryžos
įrengimo darbus atlieka UAB
,,Aukštaitijos traktas“ iš Utenos,
darbų pabaiga pagal sutartį numatyta 2019 m. rugsėjo mėnesį.

-ANYKŠTA
kaime, Trako g., vyras (g. 1984
m.), gyvenantis. Valmuso g., vieną kartą kumščių trenkė į nosį vyrui (g. 2000 m.), gyvenančiam A.
Valmuso g. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Pinigai. Balandžio 1 dieną
Anykščių rajono policijos komi-

Ties ,,Bikuva“ įrengiant žiedinę sankryžą, atkastos komunikacijų trasos apsunkina projekto įgyvendinimą.
sariatas gavo pranešimą iš Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Ekspertizių ir techninio
skyriaus, kad kovo 20 dieną prekybos centre „Norfa", esančiame
Anykščiuose, Vilniaus g., inkasavimo metu rasta suklastota 100
eurų nominalo kupiūra. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Nusprendė. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) nepagrįstai nesuteikė naujos kadencijos Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos nario mandato
Artūro Zuoko koalicijos nariui Valerijui Stankevičiui, nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT). VRK tvirtindama
galutinius rinkimų rezultatus panaikino su A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“ kandidatavusio V. Stankevičiaus pirmumo
balsus. Komisija rėmėsi policijos
duomenimis, jog vienas asmuo V.
Stankevičiaus naudai rinkimų komisijos nario prašė tuščiose pirmumo
balsų langeliuose įrašyti jo sąrašo
numerį, už kiekvieną įrašą esą žadėta po eurą.
Žolė. Žolės gaisrų skaičius šiemet
jau perkopė tūkstantį, o pastarosiomis dienomis nuo žolės liepsna
persimetė ir į kelis pastatus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per praėjusią parą ugniagesiai 101 kartą vyko
gesinti atvirose teritorijose kilusių
gaisrų, išdegė 92 ha žolės. Nuo metų
pradžios tokių gaisrų jau kilo 1032,
per juos išdegė daugiau kaip 1,3
tūkst. ha žolės.
Aukos. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, iš registruotų
kandidatų į prezidentus daugiausiai
aukų savo kampanijai šiuo metu yra
surinkę premjeras Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda. Pagal Vyriausiosios rinkimų
komisijos puslapyje skelbiamą aukų
sąrašą, S. Skvernelio gauta parama
siekia daugiau nei 150 tūkstančių
eurų. Beveik visą šią sumą skyrė jį į
prezidentus kelianti Valstiečių ir žaliųjų partija.
Pasakos. Britų parlamentui neapsisprendžiant dėl „Brexit'o“ sąlygų,
socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pradeda susitikimų ciklą su Britanijoje gyvenančiais lietuviais. Nuo penktadienio iki
sekmadienio Londone ir Peterbore
suplanuoti trys tokie susitikimai. Jų
metu Lietuvos piliečiams norima
suteikti svarbiausią informaciją apie
darbą, būstą, išmokas, sveikatos apsaugą ir verslo galimybes Lietuvoje,
pranešė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
Agitacija. Prezidentės Dalios
Grybauskaitės pasisakyme apie
premjerą Saulių Skvernelį rinkimų
dieną draudžiamos agitacijos nebuvo, konstatavo Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK). Tokį atsakymą
gavo „valstiečiai“, kurie D. Grybauskaitę skundė VRK teigdami,
kad ši prieš kelias savaites antrojo
merų rinkimų turo dieną, komentuodama prezidento rinkimuose kandidatuojančio S. Skvernelio veiksmus,
pažeidė agitacijos draudimą.
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Ar Anykščiuose
pakanka
automobilių
stovėjimo
aikštelių?
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Išskirtinės galimybės gauti paramą
smulkiesiems ūkiams
Vienas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) tikslų – remiant smulkiuosius
ir vidutinius ūkius pasiekti, kad jie ne tik galėtų išsilaikyti kintančioje rinkoje, bet ir būtų konkurencingi. Šiemet į paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama
smulkiesiems ūkiams“ pareiškėjai gali pretenduoti net du kartus per metus. Pirmasis paraiškų
priėmimas prasidėjo kovo 1 d. ir tęsis iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10
mln. Eur paramos lėšų. Taigi, paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei anksčiau.

savaitės citatos
Normalu. Žiema baigėsi.
Sigutis OBELEVIČIUS, laikinasis Anykščių rajono meras.
apie komunalininkų pageidavimą pirkt modernią šiukšliavežę:
,,Miegojo, miegojo - dabar atsibudo. Iš kur iškasti tuos 240 tūkstančių?“
Olimpinis principas: svarbu
ne laimėti, o dalyvauti!
Algirdas
ŽALKAUSKAS,
Anykščių savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, apie atliekų operatoriaus konkurso nuostatus:
,,Nebus komunalininkams uždrausta dalyvauti konkurse, jeigu
neturės specialiojo automobilio“.
Bet paaiškėjo, kad S. Obelevičius
visgi šiukšliavežės neturi...

Aušra RASIKAITĖ:
- Anykščių miesto centre labai
trūksta automobilių stovėjimo
aikštelių, sunku tokių atrasti, į
kurias galėtum važiuoti drąsiai,
žinodamas, kad rasi laisvą vietą.
Įvažiuoji į Anykščius ir pirma
mintis – o kur reiks automobilį
statyti? Jei žinai kokią gatvelę
ar kampelį, tada „Valio!!!” Tavo
laimė.

Aistė VILKAITĖ:
- Labai nepakanka vietos automobiliams pasistatyti šalia
prekybos centro ,,Maxima”.

Diana VIGELIENĖ:
- Pritariu išsakytoms nuomonėms.Blaškomės, kol Anykščių
automobilių stovėjimo aikštelėse randame laisvos vietos.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas „Paramai smulkiesiems ūkiams“ išskirtinis tuo,
jog ūkininkai gali pretenduoti įsigyti ne tik naują, bet ir naudotą žemės ūkio techniką.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka.
„Parama smulkiesiems ūkiams“
– populiari ir daug pareiškėjų dėmesio sulaukianti KPP veiklos
sritis. Patraukli ji dėl administravimo paprastumo ir itin palankių
finansavimo sąlygų, nes paramos lėšos gali padengti net 100
proc. projekto vertės, o paramos
suma –15 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus,
kai prašoma mažesnės paramos
sumos.
Į paramą pagal minėtą veiklos
sritį gali pretenduoti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio
veikla ir iki paramos paraiškos
pateikimo dienos įregistravę
savo vardu valdą ir ūkininko ūkį
teisės aktų nustatyta tvarka.
Kuo daugiau balų pareiškėjas
gauna, tuo didesnė tikimybė, kad
jam bus skirta parama. Norint
įvertinti savo galimybes, reikėtų suskaičiuoti, kiek pareiškėjas
gali gauti balų. Pavyzdžiui, jei
pareiškėjas, naudodamasis parama, planuoja kurti specializuotą
gyvulininkystės, daržininkystės,
uogininkystės,
sodininkystės
arba mišrų ūkį, kurio viena iš
veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės
veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip
50 proc. visų veiklos pajamų, –
skiriama 15 balų. Pareiškėjams,
kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų
amžiaus imtinai, taip pat skiriama 15 balų. 25 balus gali gauti
tie pareiškėjai, kurie įsipareigoja
padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio
valdos ekonominį dydį nuo 51
proc. ir daugiau. 15 balų skiriama tiems, kurie įsipareigoja padidinti produkcijos standartine
verte išreikštą žemės ūkio valdos

ekonominį dydį nuo 21 iki 50
proc. Tie, kurie daugiau negu 2
metus yra pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo nariai, gali gauti 15
papildomų balų, jei nariai nuo 1
iki 2 metų, – 10 balų. Kai verslo
planą ketinama įgyvendinti vietovėse, kuriose esama gamtinių
ar kitų specifinių kliūčių, skiriama dar 10 balų.
Balai skirstomi atsižvelgiant ir
į paraiškos pateikimo metu ūkio
produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį. Jei jis yra nuo 4000
iki 4999 Eur, – skiriama 20 balų,
nuo 5000 iki 5999 Eur, – 15 balų,
nuo 6000 iki 6999 Eur, – 10 balų,
nuo 7000 iki 7999 Eur, – 5 balai.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35
privalomi balai. Jeigu projektų
atrankos metu nustatoma, kad
projektui neskirta privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Naudojantis parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems
ūkiams“ nėra nurodytų tinkamų
finansuoti išlaidų kategorijų,
nėra privaloma investicijas apdrausti.
Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas pasižymi
tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik
naują, bet ir naudotą žemės ūkio
techniką. Svarbu tik, kad investicijos būtų būtinos verslo planui
įgyvendinti ir numatytai veiklai

vykdyti, tiesiogiai susijusios su
remiama veikla.
Paramos pagal veiklos sritį
„Parama smulkiesiems ūkiams“
nauda yra žinoma Marijampolės
savivaldybės ūkininkui Drąsiui
Kereišai. Prieš 4 metus gavęs
šią paramą jis įsigijo traktorių.
Sako, kad pateikti paraišką ir
gauti paramą nebuvo sunku. Visus dokumentus jis paruošė ir
užpildė pats.
– Kai skaitai, domiesi, išsiaiškini sąlygas, tvarkingai vedi
ūkio apskaitą, belieka tik į tam
tikrus langelius ir eilutes surašyti turimus duomenis. Viską taip
ir padariau: išsistudijavau paramos taisykles, tinkamai įvertinau savo galimybes, surašiau
savo duomenis, o pinigų paprašiau tiek, kiek taisyklėse buvo
rašoma, kad galiu gauti. Labai
greitai sužinojau, kad mano
paraiška vertinama palankiai ir
mano ketinimui pirkti traktorių
pritariama. Naudojuosi juo jau
ketvirti metai – daiktas atlieka
savo funkciją, yra kokybiškas,
nusiskundimų neturiu. Kai ūkis
nedidelis, savarankiškai įsigyti
norimą techniką sunku. Su parama viskas daug lengviau. Tiesa,
reikia vėliau vykdyti ir įvairius
įsipareigojimus, tačiau norint
kažką gauti, reikia ir duoti. Juk
parama netolygu pašalpai, –
mintimis dalijosi ūkininkas.

Užsak. Nr. 419

Alfrydas SAVICKAS, Anykščių rajono tarybos narys, UAB
Anykščių komunalinis ūkis darbuotojas, apie šiukšliavežės pirkimą:
,,Po rinkimų pas S.Obelevičių
mes su direktoriumi buvome nuėję
kalbėtis apie šiukšliavežę. Jis sakė,
kad pagalvos apie tai.“
Na tikrai - šiuolaikiniai Anykščiai pirmiausia asocijuojasi su
angelais...
Tomas TUSKENIS, Anykščių
menų centro direktorius, apie
angelus:
,,Džiugu, kad Anykščiai iš tikrųjų tampa angelų miestu. Rajono
vadovai, vykdami į kitas šalis, dovanų veža angelus iš Anykščių.“
Anykščiuose liko dar kažkas,
STT nepatikrintas?
Sigutis OBELEVIČIUS, apie
tai, kodėl sudėtinga gauti STT
pažymas dėl naujųjų Anykščių
savivaldybės administracijos vadovų:
,,Rašysiu raštą į STT, esu ir laikinasis meras, ir išrinktasis meras,
tačiau formaliai dabar nesu tikrasis
rajono vadovas.“
Jūs tikras, kad ir Mokesčių inspekcija melagių dieną švenčia?
Alvydas JANICKAS, anykštėnas, ,,Anykštos“ balandžio 1-ąją
pakalbintas, ar per melagių dieną meluoja:
,,Jokių komentarų šiandien nebus, nes dabar esu išvykęs į Vilnių,
Teleloto būstinę, tvarkausi vakar
laimėto Teleloto Aukso puodo reikalus...“
Paskui nereikės galvoti apie
alternatyvų darbą?
Vida DIČIŪNAITĖ, buvusi
ilgametė Anykščių savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėja, apie alternatyvų
mokymąsi:
,,Manau, kuriant alternatyvią
mokyklą turėtų būti pagalvota apie
galimybę įgyti visą tokio tipo bendrąjį išsilavinimą.“
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Kuo giliau atliekos - tuo daugiau problemų
Ruošiasi pralaimėjimui

UAB Anykščių komunalinis ūkis šiukšliavežės klausimo neišsprendė du laikinieji įmonės vadovai
Jonas Žukauskas ir Linas Pravilionis.
(Atkelta iš 1 psl.)
Šiukšliavežės kaina 240 000
eurų
Požeminiuose konteineriuose bus
įdėti 5 kub. m. talpos maišai. Tokius
maišus gali ištraukti ir į savąją talpą
susipilti tik specializuotos šiukšliavežės, kurios gaminamos pagal specialiuosius užsakymus.
Laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis vadovas Linas Pravilionis ,,Anykštai“ sakė, kad toks
automobilis kainuoja 195 tūkst
eurų, o įskaičiavus PVM, susidaro
240 tūkst.eurų. Kovo mėnesio rajono Tarybos posėdyje ,,stebuklingosios“ šiukšliavežės problema liko
neatskleista, o L.Pravilionis deputatams aiškino, kad bent pradžioje
pagalbos, sprendžiant atliekų išvežimo iš požeminių aikštelių problemą, prašys kaimynų - Molėtų ar
Utenos komunalininkų.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Tas, kas sukūrė UAB Anykščių
komunalinis ūkis, prieš tai buvo
gerokai parūkęs žolės. Uždaroji
akcinė bendrovė valdo pirtį,
laidojimo namus, turgų, surenka
atliekas, atlieka daugiabučių
renovacijos priežiūrą ir t.t. Iš
konteksto nekristų, jeigu komunalininkai savo žinioje turėtų ir
Anykščių baseiną, odontologijos
kabinetą bei kurtų televizijos
laidas.
Jeigu pirtis yra ne pramoga, o
socialinė paslauga - tegul neturinčius vandens prausia socialinių paslaugų centras. Turgus ir
laidojimo namai - solidų pelną
nešantys verslai. Privatizuot
- ir baigtas kriukis. Valdiški
laidojimo namai - lygiai tokia
pat nesąmonė kaip valdiška par-

Pirma konkursas, po to pinigai
L.Pravilionis laikinuoju UAB
Anykščių komunalinis ūkis vadovu
buvo paskirtas tik pernai vidurvasarį.
Jis ,,Anykštai“ sakė, kad pernai
pinigai moderniai šiukšliavežei įsigyti buvo numatyti Anykščių rajono
biudžete, tačiau mašina nebuvo perkama. L.Pravilionis tikino, kad jis
paruošė sunkvežimio pirkimo konkurso sąlygas ir kreipėsi į Anykščių
savivaldybės administracijos direktorių Audronių Gališanką.
,,Man pasakė, kad 2019 metų
rajono biudžete mašinai pirkti pinigų nebus numatyta. /.../ Jie negali
kaltinti mūsų, juk viską žinojo“, ,,Anykštai“ sakė LPravilionis.
Viešųjų pirkimų komisijai vadovaujantis Anykščių savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
duotuvė. Sakot, vargšai neturės
už ką ,,pasilaidoti“? Dauguma
numirusių ir tuose miestuose,
kur nėra valdiškų laidojimo
namų, vis tiek būna palaidojami.
Na, vieni prabangiau, giliau
užkasami, kiti gal tik dirvos paviršiuje įterpiami, bet problema
paprastai būna išsprendžiama.
O kiek neturinčių ką valgyti?
Kiek pensininkų ir bedarbių
neįperka Parmos kumpio ir
papraščiausio sūrio ,,Džiugas“. Valdiška, Savivaldybės
dotuojama krautuvė problemą
išspręstų. Sugriovus prekybininkų monopolį, prekės ,,Norfose“
ir ,,Maximoje“ taptų beveik
nemokamos. Į Anykščius plūstų
molėtiškiai, kupiškėnai, o ypač
lenkai. Jie iš tvartų, daržinių ir
malkinių vėl išsitraukų ,,polsky
fiat“, tiesa, į Lenkiją iš Lietuvos
svečiai grįžtų jau ne su televizoriais ,,Tauras“ ant ,,maliukų“
stogų, kaip 1990-aisiais, o tarsi
ietimis automobilius apsivynioję lietuviškais prancūziškais
batonais...
Na, restruktūrizuoti mūsų komunalinį reikia, nes praš...m ir
kitas paslaugas, kaip jau praradome gatvių ir gėlynų priežiūrą.
Laidojimo namus - privatizuot,
turgų - irgi. Iš šiukšlių padalinio įkurti atskirą UAB, kur 100
proc. akcijų valdytų Savivaldybė. Viskam, kas dar liko,
likusiam UAB Anykščių komuna-

,,Anykštai“ sakė, kad Anykščių
komunalinis ūkis modernios šiukšliavežės dabar neturėtų pirkti, nes
šiemet bus skelbiamas naujas atliekų surinkėjo konkursas.
,,Kur jie dės tą automobilį, jeigu
konkurso nelaimės?“ - retoriškai
klausė R.Blazarėnas. ,,L.Pravilionis
buvo įgaliotas pasiaiškinti situaciją.
Gali pasieškoti firmų, kurios laikinai atliktų šią paslaugą. Elementarus dalykas... “ - sakė Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas aiškino, kad problema
bus trumpalaikė - požeminiai atliekų konteineriai bus pradėti eksploatuoti tik vasarą, o iki metų pabaigos
įvyks naujas paslaugos konkursas.
Bet L.Pravilionis nuogąstavo, jog
apskritai kyla klausimas dėl komunalininkų galimybių varžytis konkurse, jeigu jie neturi šios paslaugos
teikimui reikalingos įrangos.

Pernai UAB Anykščių komunalinis ūkis iš atliekų surinkimo paslaugos uždirbo 635,4 tūkst. eurų,
o tai sudarė 37 proc. visų šios Savivaldybės valdomos bendrovės
metinių pajamų. Taigi, komunalininkams netekus atliekų surinkimo
ir išvežimo paslaugos, įmonė, matyt, grimztų į visišką krizę. Tačiau
laikinai mero pareigas einantis, netrukus nuolatiniu vadovu tapsiantis
konservatorius Sigutis Obelevičius
neatmetė šio scenarijaus. ,,Miegojo, miegojo, dabar atsibudo. Iš kur
iškasti tuos 240 tūkstančių? Bus
konkursas, nesistebėsiu, jei jie su
tokia vadybą šį konkursą pralaimės. Kur tada mašiną, kokios tik
pagal spec. užsakymus gaminamos,
dėti?“ - komunalininkų veikla piktinosi S.Obelevičius.
Konkursas galėjo vykti
pernai...
Priminsime, jog tarpuvaldis
UAB Anykščių komunalinis ūkis
tęsiasi nuo 2017-ųjų rudens, kai iš
darbo buvo atleistas ilgametis įmonės vadovas Kazys Šapoka. Laikinuoju įstaigos vadovu 2017-aisiais
buvo paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos ,,pedagoginio“ laikų
grupiokas Jonas Žukauskas. Po
gero pusmečio jis bendrovės valdybos sprendimu iš darbo atleistas,
nes komunalinio ūkio nuostoliai
augo, prasidėjo laikinojo vadovo
nesutarimai su kolektyvu ir pačia
įmonės valdyba. Nauju l.e.p direktoriumi buvo paskirtas už daugiabučių renovaciją atsakingas specialistas L.Pravilionis.
2018 metais baigėsi Anykščių
savivaldybės sutartis su Anykščių
komunaliniu ūkiu dėl atliekų surinkimo ir išvežimo, tačiau naujas

linis ūkis veiklos vystymui užteks
papildomą sutartį ,,Utenos
iki kaklo. Tiesa, nesuprantu,
alus“ valandą per parą galėtų
kodėl Molėtų šiukšlininkai yra
pumpuoti ne vandenį, o alų.
pasivadinę UAB ,,Molėtų švaDėl šiukšlių rinkos - tas pats.
ra“. Mes - ne pižonai, mes savo
Jeigu aš turiu galimybę jas
įmonę normaliai pavadintume mainais už kanapes parduoti
,,Anykščių šiukšlės“.
olandams, tebūna jie investuoIš atliekų surinkimo UAB
tojai. Bet juk savo esme atliekos
Anykščių komunalinis ūkis
vis tiek liks valstybės monopopernai gavo per 600 tūkst. eurų
lis, tuomet kokia prasmė žaisti
pajamų. Sutvarkius šiukšlių
laisvąją rinką.
srautus, žiūrėk, pajamos visą
Esu žiaurus demokratijos
milijoną siektų. Visai neblogas
stabdys ir net antiliberalas
įmonėlės
(o Dieve!),
biudžetas.
bet niekaip
...„Ir taip pat suskaičiuo- nesuprantu,
Kodėl
ja, kad viena karvė geriau kaip Savivalšiukšlės
svarbiau nei
dybės valdoma
nei tūkstantis sąvaržėlių“...
laidojimo
bendrovė gali
namai? Tegul
pralaimėti
ir atliekų surinkimo paslaugą
Savivaldybės skelbiamą gatvių
teikia privatus operatorius.
šlavimo ar gėlynų priežiūros
Tegul teikia. Nematau čia
konkursą. Na, dėl gelynų - dar
baisios tragedijos. Bet nematau
bala nematė. Specifika. O kokia
ir naudos - nei sau asmeniškai,
specifika šluojant gatves, kai
nei rajonui, nei globaliai visai
procese dalyvauja tik du komLietuvai.
ponentai - boba ir šluota? Kiti
Šiukšlės, kaip ir vanduo,
konkurso dalyviai gal tailandiešiluma ar elektra, nieko bendra
tes įdarbina, kad mažesnę kainą
neturi su žmogaus pasirinkimo
išlaužia?
laisve, o drauge ir su laisvąja
Dirbu jau prie septintojo
rinka. O būtų gerai... Turi bute,
UAB Anykščių komunalinis ūkis
pvz., šešiolika čiaupų, šešiolika
direktoriaus. Jono Žukausko
skaitiklių ir leidi vandenį iš to
niekas nepranoko. Būtų Jonas
čiaupo, kur vanduo pigesnis.
dar kiek ,,palepavęs“, turėtume
Nori - geri ,,Anykščių vandenų“
komunaliniame ir statybininkų,
vandenį, nori - individualioir kaminkrečių, ir nardytojų (o
sios įmonės ,,Petras ir sūnūs“,
gal kam prireiks?) brigadas.
nori - ,,Utenos alaus“... Pagal
Bet ir kitiems vadovams darbas

konkursas nebuvo paskelbtas, o
sutartis su komunalininkais pratęsta metams. Niekas iš pašnekovų
realios priežasties, kodėl pernai
nebuvo skelbtas konkursas neįvardija, tačiau realiausia, kad byrančiai įmonei būtų buvę sudėtinga
pasirengti konkursui.
Požeminių atliekų aikštelių projektas nenukrito iš dangaus - visoje Lietuvoje pertvakoma atliekų
surinkimo sistema.
Molėtai automobilį įsigijo
Už Anykščius pastebimai mažesni kaimyniniai Molėtai galvos
skausmo dėl atliekų surinkimo
neturi. Šioje savivaldybėje atliekų
surinkimo operatoriaus konkursas
buvo surengtas pernai, jį laimėjo
savivaldybės įmonė UAB,,Molėtų
švara“. ,,Molėtų švara“ sugebėjo
įsigyti ir prabangiąją šiukšliavežę. Pasak UAB ,,Molėtų švara“
direktoriaus Laimučio Lapėno,
požeminių atliekų konteineriams
išvalyti skirtą automobilį išsimokėtinai nusipirko pati įmonė.
,,Užsitikrinome sutartį, atsirado
galimybės planuoti ir investuoti.
Stengsimės, kad naujosios šiukšliavežės apkrova būtų bent 60-70
proc., todėl planuojame ir pamaininį darbą“,- ,,Anykštai“ kalbėjo
UAB ,,Molėtų švara“ vadovas.
Jis dėstė, kad Molėtuose požeminiai konteineriai taip pat dar nėra
priduoti eksploatacijai, tačiau
jis sakė manąs, kad požeminiai
konteineriai bus valomi tokiu pat
periodiškumu, kaip dabar valomi
įprastiniai konteineriai - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. L.Lapėnas neslėpė, kad
jis būtų suinteresuotas gauti papildomų užsakymų iš Anykščių ar
kitų savivaldybių.
(Nukelta į 13 psl.)
komunaliniame neslydo kaip per
sviestą. Na, per daug sudėtinga,
per daug daugialypė įmonė...
Negi tai sunku suprasti?
Pavyzdžiui, Vygantas Šližys
yra labai gudrus. Jis augina
karves, sunkvežimius ir ,,Kautrą“. Sakysit, sunkvežimių ir
,,Kautros“ neaugina? Augina,
augina... Jis pajėgus imtis
sąvaržėlių, šaukštų, kiniškų
sportbačių, o gal net ir tankų
gamybos. Kodėl negamina?
Vienas dalykas - karvės protestuoja, o kitas, svarbesnis
aspektas - jis, matyt, suvokia,
kokio dydžio kąsnį gali apžioti,
kad neužspringtų. Ir taip pat
suskaičiuoja, kad viena karvė
geriau nei tūkstantis sąvaržėlių.
Manau, kad jeigu visą savo
darbo laiką l.e.p. Anykščių
komunalinis ūkis direktorius
Linas Pravilionis būtų galvojęs
apie šiukšliavežę, jis galbūt būtų
ir ką nors sugalvojęs. O dabar
- panašu, vėl reiks galvoti, kas
galėtų apie tai pagalvoti.
P.S.
Panaši nesąmonė, kaip ir
UAB Anykščių komunalinis ūkis,
yra ir Anykščių A.Baranausko ir
A.Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus. Jau vien dėl to,
kad visus muziejaus savininkus
į jo pavadinimą surašius išeitų
,,kompiuterlapis“ teksto... Bet
žinot - geri Verbickai nesimėto.
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Dviračiu mins iš Anglijos į Anykščius
Anglijos Lutono mieste gyvenantis anykštėnas Tautvydas Piragis šiemet vėl ruošiasi pakartoti dviračių žygį iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą.Pernai įveikęs 2500 kilometrų, šiemet T.Piragis su
bičiuliu per dvi savaites žada įveikti 2800 kilometrų atstumą.
Tokioms kelionėms anykštėną įkvėpė Dauno sidromą turinti
dukra Kamilė.
Žygio metu siekiama surinkti lėšų Lietuvos vaikams, sergantiems Dauno sindromu.

Anykštėnas Tautvydas Piragis dviračių žygį, skirtą paremti Dauno sindromą turinčius Lietuvos vaikus, šiemet rengia antrąjį
kartą.
Anykščiuose gimęs ir augęs,
Anykščių Antano Baranausko pagrindinę mokyklą baigęs
T.Piragis sostinėje mokėsi barmeno specialybės, kurį laiką
dirbo baruose, taip pat įgijo ūkinininko-augalininko specialybę,
tačiau laimės ieškoti, kaip ir daugelis jaunų žmonių, nusprendė
užsienyje.
„Svajojau apie geresnį automobilį, gražesnius drabužius. Mintis
apie darbą užsienyje pakurstė ir
pažįstamųjų pasakojimai, kad ten
galima uždirbti visai kitus pinigus nei būnant Lietuvoje. Buvau
jaunas, šeimos dar neturėjau, todėl pagalvojau – kodėl gi ne?“ apie savo pirmąją išvyką į Italiją
pasakojo T.Piragis.
Žemės ūkio darbus Italijoje
T.Piragis dirbo maždaug pusmetį,
po to sugrįžo į Uteną, kur gyvena
jo tėvas, ir čia vėl dirbo barmenu.
Tačiau įvairiems pasiūlymams
dar kartą išvykti dirbti į užsienį
T.Piragis neatsispyrė ir antrąsyk
išvyko jau į Angliją. Deja, bet
antrasis kartas užsienyje nebuvo
toks lengvas – pasiūlymai buvo
gražūs, tačiau, nuvykus į Angliją,
ten teko pačiam ieškotis darbo.
Buvo sunku, nes T.Piragis sakė
nemokėjęs angliškai, neturėjęs
ten automobilio, todėl viską po
trijų mėnesių metęs sugrįžo į Lietuvą.
Su savo žmona Diana T.Piragis
pasakojo susipažinęs labai įdomiomis aplinkybėmis.
„Buvo labai prastas oras. Iš
darbo Kaune teko labai skubiai
grįžti į Anykščius. Nuėjau „tranzuoti“. Sustojo automobilį vairuojanti labai nuostabi moteris,
pradėjome kalbėtis...Ir taip išėjo,
kad vėliau nusprendėme gyventi
kartu“, - pasakojo T.Piragis.
Po ilgų blaškymųsi po užsienio
šalis, T.Piragis kartu su žmona
Anglijoje apsigyveno 2015 me-

tais. Jo antroji pusė čia atvyko
su Kaune gimusia dukra Kamile,
kuriai buvo diagnozuotas Dauno
sindromas.
„Iš pradžių negalėjau patikėti, kad mano dukra gimė turėdama įgimtą Dauno sindromą.
Maždaug savaitę gyvenau šoke,
svarsčiau, kodėl Dievas tokį
vaiką atsiuntė būtent man. Tačiau susigyvenau su ta mintimi,
kad yra taip, kaip yra. Ir dabar,
žinokite, galiu pasakyti, kad esu
pats laimingiausias tėtis, turintis
tokią nuostabią, unikalią dukrytę“, - pasakojo T.Piragis, cituodamas kažkur girdėtus žodžius, kad
„tokie vaikučiai ateina todėl, kad
žemėje per maža meilės“.
„Kamilė aplink save skleidžia
beprotišką meilę, beprotišką šilumą. Tiesiog reikėtų pamatyti,
pabendrauti. Tai yra „vau“ – nerealūs vaikučiai“, - apie savo 4,5
metų dukrą kalbėjo laimingas tėtis T.Piragis.
T.Piragio žmona Diana šiuo
metu yra namų šeimininkė ir didžiąją dalį laiko praleidžia su dukra Kamile.
„Vaikai, sergantys Dauno sindromu, atstoja tris auginamus
vaikučius. Visą laiką turi galvoti,
ar tam tikri daiktai padėti vietoje,
ar kažko nepaims, neišpils. Galva
turi būti „įjungta“. Reikia daug
kantrybės, nes tokie vaikai, kaip
aš sakau, yra „kopijavimo aparatai““, - pasakojo Diana.
Šiuo metu mažoji Kamilė lanko vaikų darželį, o rudenį šeima
savo atžalą ruošiasi leisti į mokyklą.
„Jokių „special“ ugymo įstaigų,
specialistai nurodė vaiką vesti tik
į bendrojo lavinimo įstaigas, kuriose mokosi ir sveiki, ir neįgalūs
vaikai“, - kalbėjo T.Piragio žmona.
Dviračių žygio sumanytojas
T.Piragis pasakojo nesantis dvi-

Tautvydas Anglijoje dirba statybininku, o medikės išsilavinimą turinti Diana namuose prižiūri dukrą Kamilę.
račių sporto profesionalas – viskas, kas jį sieja su šia transporto
priemone, yra tai, kad jis kartu su
savo žmona Diana ir dukra Kamile laisvalaikiu mėgsta pakeliauti
po Lutono aplylinkes. Kartais,
nesiekdamas ypatingų rezultatų,
Tautvydas dalyvauja ir dviratininkų varžybose.
Pernai dviračių žygyje iš Anglijos į Lietuvą dalyvavo T.Piragis
ir jo bičiulis Laurynas Tamašauskas. Autobusiuku dviratininkus
visą kelią lydėjo Lauryno brolis. Žygis truko dvi savaites, per
dieną dviratininkai numindavo
net po 200 kilometrų.Kelionė iš
Anglijos driekėsi per Olandiją,
Vokietiją bei Lenkiją. T.Piragio
skaičiavimais, pernykštis žygis
jo šeimos biudžetui atsiėjo 4000
Eur, o vaikams, kuriems nustatytas Dauno sindromas, surinkta 7
500 Eur. Už šiuos pinigus kuriamas filmas apie Dauno sindromą.
Už paaukotus pinigus paremta
daugiavaikė Kličių šeima iš Kavarsko seniūnijos Šerių kaimo,
auginanti berniuką, gimusį su
Dauno sindromu.
„Buvo paklydimų, griuvimų,
buvo be galo daug gerų emocijų“,
- prisimindamas pernykštį žygį,
kurio finišas vainikuotas Anykščiuose, šypsojosi T.Piragis.
Šiemet vyksiančiam dviračių
žygiui T.Piragis sakė besiruošiantis rimčiau.
„Bus geresnės aprangos, daugiau įvairių atributų.Laukia daug
staigmenų ir intrigų“, - žadėjo
kelionės sumanytojas.
Šiemet žygis startuos gegužės 3 dieną. Dviračiais važiuos
T.Piragis, Andrius Vasiliauskas,
o žygeivius autobusiuku lydės
T.Piragio žmona ir dukra Kamilė.
Kelionė drieksis per Prancūziją,
Belgiją, Olandiją, Vokietiją, Lenkiją. Lietuvą žadama pasiekti gegužės 12 dieną.

Dviračiu tūkstančius kilometrų
įveikęs T.Piragis sakė pasilikti
Lietuvoje, deja, neplanuojantis ir
savo šeimos ateitį matantis Anglijoje.

„Nebent jei laimėčiau 10 milijonų svarų.Tada - kodėl gi ne?“
- apie grįžimą į Lietuvą kalbėjo
T.Piragis.

-ANYKŠTA

4,5 metų Piragių dukra Kamilė rudenį jau eis į mokyklą.
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Anykščiuose kuriama alternatyvi mokykla
Anykščiuose yra svarstoma idėja įkurti alternatyvią mokyklą, kuri dirbtų pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą bendrąją pradinio ugdymo programą, derinamą su Valdorfo pedagogikos
principais. Tėvų iniciatyvinė grupė aktyviai ieško mokytojų bei patalpų naujajai mokyklai.

– parodys laikas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija privačioms
mokykloms skiria mokymo lėšas,
o kita dalis mokyklos išlaikymo yra
tėvų ir rėmėjų indėlis. Vaikai ne tik
kad gali įgyti žinių būdami gamtoje ar kitose netradicinėse erdvėse,
mokydamiesi per patirtis, bet būtent tokie, patyriminio mokymosi,

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
būdai yra vystomi ir labai skatinami
švietimo sistemoje. Anykščių miesto ir rajono mokyklose turime daug
pavyzdžių, kaip tradicinį mokymąsi
klasėse keičia įvairios projektinės,
tiriamosios veiklos, mokymasis
muziejuose, gamtoje, edukacinėse
išvykose, tėvų darbo vietose ir kitose netradicinėse erdvėse“.

komentaras

Pedagogų nuomonė skiriasi
Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių
Alytė OBELEVIČIENĖ, Trausavivaldybės Tarpinstitucinio ben- pio pagrindinės mokyklos pradidradarbiavimo koordinatorė:
nių klasių mokytoja:

Anykščių savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Jurgitos Banienės nuomone, steigti alternatyvią mokyklą yra labai sveikintina.
Viena iš šios tėvų iniciatyvinės
grupės narių Monika Biliūnė, paklausta, kaip gimė idėja Anykščiuose kurti alternatyvią mokyklą, sakė:
„Šios mokyklos idėja gimė tėvams,
kurie ieško geriausio ugdymosi
sprendimo savo vaikams. Mokyklų
Anykščiuose turime, tačiau pasigedome alternatyvos – norisi, kad
būtų galimybė rinktis ne tik tradicinį ugdymą, bet ir kitas jo formas. Ši
mokykla nėra visiška naujovė – yra
nemažai jau sėkmingai veikiančių
mokyklų Vilniuje, Kaune ir netgi
mažesniuose miestuose – Kazlų
Rūdoje, Širvintose. Tai labai įkvepia, stengiamės surinkti visą gerąją
patirtį ir ją panaudoti Anykščiuose.
Tikime, kad mūsų mokykla galėtų
sėkmingai bendradarbiauti ir su kitomis miesto mokyklomis“.
Aktyviai alternatyvios mokyklos
kūrimu užsiėmę tėvai sako, kad ir
mokytojo jie ieško ne bet kokio:
„Būsimam mokytojui pedagoginis
išsilavinimas yra privalumas, tačiau
visų pirma mes ieškome jautrios ir
šiltos širdies žmogaus. Mokykloje dirbsiantis žmogus turėtų būti
atviras, tikintis vaiko vidiniu noru
pažinti pasaulį ir mokytis, mylintis
ir gerbiantis gamtą, drąsus, energingas, kūrybingas, nebijantis eksperimentuoti, trokštantis mokyti bei
mokytis, turėtų būti nusiteikęs vesti
pamokas klasėse, kurių neriboja keturios sienos“.
Apie tai, kaip vyktų pamokos,
kalbėjo kita aktyvi mama Aušra
Baltrūnienė: „Tai būtų bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formalaus
švietimo veiklą ir tradicines pamokas organizuojanti kūrybiškais, netradiciniais būdais, su daug veiklų
gamtoje“. Pasak A. Baltrūnienės,
„pastaruoju metu teko stebėti pamokas dviejose Vilniaus Valdorfo
mokyklose. Gavome daug stiprios
ir naudingos patirties, užmezgėme
draugiškus ryšius su kolegomis.
Vaikai mokosi ciklais arba „panirimo“ principu, t.y. kelias savaites
gilinasi į vieną pagrindinį dalyką,
šalia to vyksta jau anksčiau išmoktų
dalykų pratybos bei amatų, menų
užsiėmimai. Vaikai daug laiko
būna gamtoje, lauke, tradiciniuose
žygiuose. Pamoka organizuojama
labai kūrybiškai, įtraukiant judesį,
garsą, muziką, menines, gamtines
priemones ir veiklas“.
A. Baltrūnienė sakė, kad jai padarė įspūdį, kaip originaliai, įdomiai,
įtaigiai gali vykti pamokos: „Vienoje stebėtoje mokykloje pamokos
prasidėjo nuo bendro pirmokų ir
antrokų dainų rato, kur vaikai ir su-

Tėvų, ketinančių steigti alternatyvią mokyklą,
atstovė Aušra Baltrūnienė teigia, kad teko dalyvauti ne vienoje „kitokių“ mokyklų pamokoje.

augę kartu dainavo lietuvių liaudies
dainas mokytojai pritariant kanklėmis, kartu sugiedojo Lietuvos himną artėjančios kovo 11-osios proga.
Toliau pirmokų klasėje pamoka
prasidėjo nuo susikaupimui, koncentracijai bei pozityviam nusiteikimui skirto pratimo. Matematikos
mokymasis prasidėjo nuo judraus
rato, kuriame vaikai pažintį su skaičiais pradėjo nuo to, kokia šiandien
data, kiek ko (vaikų, suaugusių,
berniukų, mergaičių) yra klasėje,
kiek nėra ir kodėl, koks matematinis veiksmas padėtų tai apskaičiuoti ir koks išeitų atsakymas. Toliau
buvo sudėtingesni pratimai su lyginiais - nelyginiais skaičiais, kuriuos
visi kartu atlikinėjo dainuodami,
suplodami ir smagiai judėdami ratu
pirmyn ir atgal. Galiausiai vaikai
dainavo dainelę apie matematiką,
po kurios visi susėdo prie suolų ant
žemės, ant pagalvėlių, ir sąsiuviniuose – vadovėliuose vaškinėmis
kreidelėmis nusipiešę rėmelį, pradėjo matematines užduotis su skaičiais iki 20. Jas mokytoja rašė ant
lentos. Vaikai užduotis atliko kartu
su mokytoja, savarankiškai, kam
reikėjo - nubėgo į klasės galą ir į
maišelius prisidėjo akmenėlių skaičiavimui. Po to – žodinės, gražiai
eiliuotos užduotys - mįslės skaičiavimui mintinai. Toliau vaikai
klausėsi pasakos, kurią mokytoja
„pakvietė“ kanklėmis ir uždegė pasakos žibintą. Pamokos pabaigoje
- bendras dėkojimas už pamoką ir
pertrauka. Ši pamoka truko apie 1,5
valandos. Po to vaikams dar buvo

euritmijos pamoka, priešpiečiai ilgoji pertrauka, kurios metu vaikai
lauke žaidė futbolą, kūreno laužą,
ruošėsi spektakliui, galiausiai visi
iškeliavo į keleto kilometrų kasdieninį žygį iki pagrindinės mokyklos
ir iki autobuso stotelės“.
Pirmas viešas tėvų susirinkimas
vyko vasario viduryje, kada Anykščių viešojoje bibliotekoje susirinko
nemažai alternatyvios mokyklos
idėja susidomėjusių tėvų. Vienas
pagrindinių svarstytų klausimų –
patalpos, kur mokykla galėtų veikti.
Svarstyti keli variantai – Anykščių
technologijos mokykla, senasis bibliotekos pastatas, privataus namo
nuoma, galbūt netgi naujo pastato
gamtos apsuptyje, mieste ar netoli
miesto statybos.
Paklausta, kiek tėveliai turėtų
išleisti pinigų už vieno vaiko mokymąsi tokioje mokykloje, A. Baltrūnienė sakė: „Remdamiesi kitų
mokyklų patirtimi, esame sudėlioję
detalų mokyklos biudžetą. Galutinius mokyklos biudžeto skaičiavimus ir kainos tėvams skaičiavimus
galėsime padaryti, kai turėsime jau
patvirtintą mokyklos patalpų variantą“.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vedėja Jurgita Banienė, paklausta,
ką mananti apie alternatyvių mokyklų steigimą, sakė: „Iniciatyva steigti alternatyvią privačią mokyklą,
mano nuomone, yra labai graži, nes
tai šeimoms suteiktų pasirinkimo
galimybę. Ar tokia mokykla būtų
patraukli ir prieinama anykštėnams

- Idėja Anykščiuose steigti alternatyvią mokyklą yra labai puiki
ir aš ją tikrai palaikau. Tačiau tai
padaryti nėra taip paprasta – idėjos ir gražių norų neužtenka, reikia
pagalvoti ir apie realybę. Prisimenu, kaip prieš kokių dešimt metų
Staškūniškyje buvo įkurta Saulės
mokykla. Buvo atvažiavę ir jaunų
mokytojų, ir pastatas buvo, vyko
užsiėmimai – mokymasis per šokį,
judesį, sveikos gyvensenos propagavimą... Tačiau tie vaikai lankė ir
Kurklių mokyklą, o į Saulės mokyklą ateidavo po pamokų. Jeigu
gerai atsimenu, mėnesio mokslai
vienam vaikui kainavo apie 300
litų, o mokyklą lankė gal kokie
6 vaikai. Tačiau mokykla veikė
apie pusę metų ir užsidarė. Aš esu
už alternatyvų mokymąsi – reikia ieškoti būdų, kaip mokymosi
procesą padaryti vaikams įdomų,
priimtiną. Tegul vaikai „išeina“ iš
klasių, tegul būna gryname ore – ir
taip jie daug laiko praleidžia prie
išmaniųjų telefonų ir kompiuterių.
Bet turi būti sukurta visa sistema –
jeigu alternatyvią mokyklą lankys
tik pradinių klasių mokiniai, jiems
vėliau gali būti sunku integruotis į
tradicinę mokyklą. Manau, kuriant
alternatyvią mokyklą turėtų būti
pagalvota apie galimybę įgyti visą
tokio tipo bendrąjį išsilavinimą.

- Nenoriu kategoriškai teigti, ar
alternatyvusis mokymas yra gerai
ar blogai, svarbu, kad nepasiduotume madai. Pirmiausia manau,
kad tokios mokyklos mokytojai
turėtų būti ypač geri specialistai,
kurie išmanytų ne tik pedagogiką,
bet ir, pavyzdžiui, būtų geri gamtos mokslų specialistai. Juk neužtenka vaikus nusivesti prie upės
ar į mišką, pasivaikščioti, užsidėti
sau pliusiuką, kad vedei pamoką
gamtoje, ir tuo viskas pasibaigtų.
Eidamas su vaikais į mišką, turi ir
apie augalus nusimanyti, ir paukščius gebėti skirti. Aš irgi išsivedu
vaikus į mūsų botanikos daržą, bet
prieš tai jie turi ir namų darbus atlikti – žinoti, kas žydi, kaip žydi,
sugebėti papasakoti, parodyti.
Vaikams pamokos gamtoje patinka, bet mokytojas turi ne pasivaikščiot juos išsivesti, o kažko
išmokyti.
Gal mano pažiūros jau pasenusios, bet, kaip pradinių klasių mokytoja, manau, kad vaikai skaityti
turi išmokti iš knygų. Jie turi žinoti, ką reiškia vartyti knygą, laikyti
ją rankose, manau, kad ir į biblioteką turi nueiti. Aišku, ir kompiuteriu turi vaikas mokytis dirbti,
susiieškoti reikiamą informaciją,
gebėti atlikti užduotis, bet knygų
pamiršti irgi negalima.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure darbą pradeda
priklausomybių konsultantas:
individualios konsultacijos priklausomybių turintiems asmenims ir/ar
priklausomybių turinčių asmenų šeimos nariams
Paslaugos teikiamos Anykščių rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims, kurie gali
anonimiškai be gydytojo siuntimo kreiptis pagalbos dėl savo ar

šeimos narių priklausomybių.
Paslaugas teikiantis priklausomybių konsultantas yra kompetentingas specialistas, išklausęs
akredituotą mokymų programą

ir dirbantis tik mokslu pagrįstais metodais (nekoduojama,
nehipnotizuojama ir pan.). Priklausomybių konsultantas, atsižvelgdamas į besikreipiančio

asmens situaciją, gali pasiūlyti
konkrečiai jam aktualias paslaugas – nuo patarimų ir informacijos suteikimo iki trumpųjų
intervencijų, stebėsenos.

Anonimiškumas ir konfidencialumas yra garantuojami.

Paslaugos teikiamos trečiadieniais:
10.30 val. – 12.30 val. – Kavarsko seniūnija, Respublikos a. 8, Kavarskas
13 val.- 15 val. – Troškūnų seniūnija, Vytauto g. 2, Troškūnai
17 val. - 19 val. - Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ladygos g. 1, Anykščiai
Registracija tel. +370 641 27782, el. paštu: ajausmuratas@gmail.com
Informacija teikiama tel. +370 640 41123, el.paštu: vsbiuras.anyksciai@gmail.com
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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.
Žąsiaganė
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Ypatingi gyvūnų jaunikliai.
Amazonijos kovotojai už
išlikimą
12:55 Pasaulio dokumentika.
Brazilijos gamtos stebuklai.
Užtvindytas miškas
13:50 Puaro 13 N-7 Heraklio
žygiai
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 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21:30 Laisvės kaina.
Disidentai. N-7
22:30 Arleti. Pasmerkta aistra
N-7
00:05 Kita žmona N-14

06:10 “Tomas ir Džeris” (k)
06:35 “Žvėrelių būrys”
07:00 “”Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė”
07:30 “Kung Fu Panda”
08:00 “Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys”
08:30 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:00 “Ogis ir tarakonai”
09:10 Polis
11:00 Katės ir šunys. Kačių
kerštas
12:35 Jaunavedžiai N-7
14:25 Kiaušingalviai N-7
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Finalo ketvertas. N-7.
21:00 Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal N14
23:25 Zodiakas N14.
02:20 Griaustinis tropikuose
(k) N14
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai”
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 “Sarila. Prarastoji žemė”
N-7
13:10 “Auklių nuotykiai” N-7

15:05 “Mamos pasimatymas
su vampyru” N-7
17:00 “Simpsonai” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”. N-7
22:00 “Pirmas nužudymas”
N-14
00:05 “Artimi priešai” N-14
(kart.)
06:30 Ultimate Strongman
Pasaulio komandinis čempionatas (k).
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas” (k)
N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:35 “Džino viešnagė Italijoje”
13:35 “Ekstrasensų mūšis” N-7
15:50 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Nevėžis Skycop.
19:30 “Žiurkių medžiotojas”
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva”
N14
23:30 Kai nesiseka, tai nesiseka (k) N14
01:25 Laivas vaiduoklis (k) N14
06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”

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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Beatos virtuvė.
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus 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 Speciali laida dėl LR
Konstitucijos 55 straipsnio
pakeitimo.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Medičiai. Florencijos
valdovai 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7

09:55 “Monikai reikia meilės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7
20:30 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:56 Orai.
21:58 Telefoninė loterija
1634.
22:00 Vaikinas iš gretimo
namo N14
23:50 “Judantis objektas”
N-7
00:45 Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7

18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kikboksininkas 2.
Sugrįžimas” N-14
23:50 “X mutantai” N-14
00:50 “Kaulai” N-7
06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Stoties policija” (k)
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Prieš ugnį - ugnimi
N14
22:55 Misija “Neįmanoma”
3 (k) N-7
01:15 “Iliuzija” (k) N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Svajonių princas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
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08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:30 “Akloji” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Gaminame namie su
Reičele Alen”
13:00 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 “Kovos su mafija būrys.
Bosas grįžta” N14
23:05 Mirtinas ginklas 3 N14
01:20 Teisė tuoktis (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gražiausia filmų muzika. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. Ved.
Barbara Sosno. (kart.).
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 TV daktaras. Kaip medicina pergudrauja mirtį?
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 Vienuolynų kelias

Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena
širdis“.
15:30 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. (kart.).
17:00 Vartotojų kontrolė
18:00 Kultūringai su Nomeda.
18:50 Ei, tai vija pinavija.
19:20 Dauntono abatija 3 N-7
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Legendos.
21:55 Mokytojas ir mokiniai.
Kompozitoriaus Eduardo
Balsio 100-mečiui.
23:30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. Parodomoji
programa. (kart.).
02:20 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Pragaro kelias.
Rusija” (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.)
N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Sekmadienis su
Kauno „Žalgiriu“.
11:00 “Įspūdingiausios atostogų vietos”
11:30 “Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Didysis drugelių nuotykis”
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7

15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:30 “Siuntinys” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
17.00 „Didelės širdys“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kita moteris“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kita moteris“ N-7.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas.
Kurį Dievai sunaikins“ N-7.
00.30 „Širdies plakimas“
N-7.

2019 04 08
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”
13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Mano motinos prakeikimas N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:00 Linija, spalva, forma.
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:45 Pažinimo džiaugsmas.
Retieji žemės metalai –
aukštųjų technologijų ateitis
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Savaitė.
13:10 Daiktų istorijos.
(kart.).

14:00 Dauntono abatija 3
(kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas.
Beždžionių medicina – kaip
gydoma džiunglėse
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Kremliaus Trojos
arklys
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Rokis 2 N-14
23:30 Botticelli. Pragaras
01:05 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”

N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pjūklas 3” S
01:20 “Detektyvas
Bekstriomas” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
14:50 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:57 Orai.
22:00 Žmogus šešėlis N14
23:55 “Judantis objektas”
N-7
00:50 Vaikinas iš gretimo
namo (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7

20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kietas riešutėlis 2”
N-14
00:25 “Kaulai” N-7
06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k)
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Svetimas N14
22:55 Prieš ugnį - ugnimi
(k) N14
00:50 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Ogis ir tarakonai”

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Iškyla prie Kabančios
uolos N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
N-7

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 “Paveldėtoja 2” N-7.
20:30 “Monikai reikia meilės”
N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:57 Orai.
22:00 Įsibrovimas N14
23:50 “Judantis objektas”
N-7
00:45 Žmogus šešėlis (k)
N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.)
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Pašalintieji” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
23:55 “X mutantai” N-14
00:55 “Kaulai” N-7
06:45 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL.
Neptūnas - Rytas.
21:00 Majamio katastrofa N-7
22:50 Svetimas (k) N14
00:45 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
(k) N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogus-
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13:30 “Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Kaliausė N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:00 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Pažinimo džiaugsmas.
Beždžionių medicina – kaip
gydoma džiunglėse
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.).
13:50 Pasaulio lietuvių žinios. (kart.).
14:15 Kremliaus Trojos arklys (kart.).
15:10 Pažinimo džiaugsmas.
Juodosios skylės: paslaptys

ir atsakymai
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Meilė Tėvynės nemari.
Juozas Naujalis.
19:15 Tie, kurie išdrįsta N-7
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Jerzy Popieluszko.
Tiesos pasiuntinys
00:30 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris”. (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų lygos rungtynės. “Tottenham
Hotspur” – “Manchester
City”.
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos.
Savivalė“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Jekaterina Didžioji“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“ N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:30 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Lyg niekur nieko N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:45 Pažinimo džiaugsmas.
Juodosios skylės: paslaptys
ir atsakymai
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Kultūringai su
Nomeda. (kart.).
13:45 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:10 Tie, kurie išdrįsta N-7
(kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Pranešimai iš
Meksikos įlankos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Viskas prarasta N-7
23:15 Raffaello. Menų viešpats
00:40 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 “UEFA čempionų

lygos rungtynės. “Ajax” –
“Juventus”.
00:00 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos.
Savivalė“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai. Pokalbių
laida.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2019 04 11
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Senis N-7
10:00 Vyriausybės 2018
metų veiklos ataskaita
11:30 Klausimėlis.lt (kart.).
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.
16:40 Ponių rojus 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 Babilonas Berlynas
N-14
23:50 Smegenų paslaptys.
Polis Sezanas.
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” N-7

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 KK2. N-7.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.
21:57 Orai.
22:00 Prarasta kontrolė
N14
23:50 “Judantis objektas”
N-7
00:45 Įsibrovimas (k) N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00
21:52
21:57
22:00
23:55
00:55

“TV3 vakaro žinios”.
“TV3 sportas”.
“TV3 orai”.
“Peržengta riba” N-14
“X mutantai” N-14
“Kaulai” N-7

06:40 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k)
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras”
(k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL. Dzūkija
- Lietkabelis.
21:00 Tylos kodeksas N14
23:00 Majamio katastrofa
(k) N-7
00:50 “Kas žudikas?” (k)
N-7
07:00 “Pasisvėrę ir laimingi”
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
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.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 (Ne)emigrantai.
(kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Laukinė upė N-14
00:40 Klausimėlis.lt (kart.).
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” N-7
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Labas vakaras,
Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 KK2 penktadienis.
N-7.
21:00 Bornas. Galutinis
tikslas N-7
23:20 Prezidento sprendimas N-7
02:00 Pelkių pabaisa N14
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Vajana” N-7
21:40 “Karibų piratai.
Numirėlio skrynia” N-7
00:40 “Lemtingas posūkis
3” S
06:50 “Spec. būrys. Išlieka

stipriausi” (k) N-7
07:50 “Stoties policija” (k)
N-7
08:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:50 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:50 “Kobra 11” (k) N-7
11:55 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 NKL finalo ketverto
varžybos.
19:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
21:00 Mirtinas žaidimas N14
23:00 Tylos kodeksas (k)
N14
01:00 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”

14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžudystė. Žmogžudystės
Strasbūre N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:45 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:05 TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?
(kart.).
07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Mokslo ekspresas.
(kart.).
14:10 Pranešimai iš
Meksikos įlankos (kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 1 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:15 Trys skrybėlės.
23:00 Anapus čia ir dabar.
23:45 Auto moto (kart.).
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žvejo nuotykiai”
(kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.)
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7

20:30
20:55
21:00
23:00
N-7
00:10
N-14

“Žinios”.
“Orai”.
“Padangių akis” N-14
“Aukščiausia pavara”
“Daktaras Hausas”

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
22:00 “Fortitudas” N14
23:10 Ačiū už Jūsų tarnybą
N14
01:20 “Sicilijos mafija” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. (kart.).
07:20 Mokytojų kambarys
(kart.).
07:45 Grizis ir lemingai
07:55 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:15 Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos (kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji
Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste. Japoninių

stintų žūklė. Neįprasta
šventė
19:41 Šimtas reginių senoviniame mieste. Sanbaso
šokis.Ivamio sidabro kasyklos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
22:00 Europos kinas.
Randas N-14
23:30 Aurelijaus Globio
jubiliejinis koncertas.
00:50 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.

21:55 “Orai”.
22:00 “Tryliktas rajonas.
Ultimatumas” N-14
00:00 “Padangių akis” N-14
(kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
10.45 Čempionai. Pokalbių
laida.
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Bitininkas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Rasputinas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“ N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
(kart.).
06:55 Perlamutro dažai ir
maži melai N-7
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3.
Aliaska. Rudųjų lokių rojus
12:55 Misija „Galapagai“.
Gelmių paslaptys
13:50 Džesika Flečer 7 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 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas.
23:00 Tėtis N-7
01:00 Laukinė upė N-14
(kart.).

06:25 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:50 “Žvėrelių būrys”
07:15 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:45 “Kung Fu Panda”

08:15 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:45 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:10 Urfino Džiuso ir mergaitės Elės nuotykiai
11:00 Išprotėjęs profesorius N-7
12:55 Džekas ir Džilė N-7
14:50 Nuogas ginklas 2
1/2. Baimės kvapas N-7
16:30 Gyvūnų pasaulis.
N-7.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 Pelenės istorija
21:00 Būk kietas N14
23:00 Skautai prieš zombius N14
00:50 Bornas. Galutinis
tikslas (k) N-7

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai”
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 “Būk sveikas!”.
11:00 “Šuniškas gyvenimas”
12:50 “Karalius
Strazdabarzdis” N-7
14:55 “Simpsonai” N-7
15:25 “Ekstrasensų mūšis”
N-7

17:30 “Namų idėja su
IKEA”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.
19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7
21:00 “Karo dievas” N-14
23:25 “Drakono akys” N-14
01:10 “Karibų piratai.
Numirėlio skrynia” N-7
(kart.)

07:00 “Vaikai šėlsta”
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio veteranų čempionatas. 2018 m.
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:30 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos”
13:00 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:15 NKL finalo ketverto
varžybos.
17:00 Betsafe–LKL.
Juventus - Rytas.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Juodasis tinklas N14
00:00 Skambutis N14

06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”

2019 04 06
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas.
Anos Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Bailus liūtas
N14
22:55 Džiaugsmingas triukšmas N-7
01:10 Ačiū už Jūsų tarnybą
(k) N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Vilniečiai. Antanas
Dilys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Nacionalinis diktantas. Finalas.
12:00 L. A. Minkus. Baletas
„Bajaderė“.
14:05 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes –
Pasaulis“. Šokio pasaka
„Svajonių pilis debesyse“.
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.

16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Purpurinė Kairo rožė
N-14
22:25 Pasaulinė Leibo
Glantzo oratorija
„Holokausto naktis“.
00:35 Skrendam (kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Didysis drugelių nuotykis” (kart.)
08:30 “Sandėlių karai”
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Žaidimų balsas”. N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Terakotinė armija”
14:00 “Žvejo nuotykiai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas”
N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.

22:00 “Kapitonas Amerika.
Pirmasis keršytojas” N-7
00:25 “Tryliktas rajonas.
Ultimatumas” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
07.55 „Pavojingiausios
kelionės. Haitis“. N-7.
08.30 „Pavojingiausios
kelionės. Kirgizija“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Kaltės išpirkimas“ N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 Nežinoma Čekijos
Lietuva. LDK kunigaikštis
Vytautas ir Čekija.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Klaipėdos dramos teatro
gastrolės Utenoje

Balandžio 20 d. 17.00 val.
Utenos Kultūros centre bus rodomas Klaipėdos dramos teatro spektaklis

„Kalės vaikai“, rež. E. Nekrošius.
Romano „Kalės vaikai“ inscenizacija, kurią spektakliui
parašė pats autorius Saulius Šaltenis, ypač aktuali dabar –
laikotarpiu, kai atkurta Lietuva įžengė į šimtmetį.

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

S. Šaltenio romanas nukelia skaitytojus į XVIII a. Mažąją
Lietuvą, pietvakarinę etnografinės Lietuvos dalį, kuri tuo
metu buvo pavaldi Prūsijai.

Bilietus galite įsigyti Utenos Kultūros centro
ir Tiketa kasose.

SITUACIJA
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Svėdasiškiai kenčia netekę pirties malonumų
Kiekvienas aukštaitis stengėsi savo kieme turėti pirčiutę. Nelabai sekėsi, todėl eidavo pas kaimynus. Sąlygos būdavo įvairios
- kai kur pakakdavo atsinešti savų malkų ir pasikūrenti, kitur
kažkokia geradaryste atsilyginti. Bepirčiams piliečiams tikras išsigelbėjimas buvo viešosios pirtys.
Tokios Svėdasuose atsirado jau praėjusio amžiaus pradžioje, o
gal net ir anksčiau. Senasis Neniškis pasakojo apie žydų pirtį. Jos
akmenys dar teberiogsojo ties posūkiu iš Kalno gatvės, iki šiol vadinamos žydų ulytėle, į Lauko gatvę. Kai čia pirmą kartą pakliuvo, pasakotojas buvęs visai mažas. Pirtis svetingai duris praverdavo moterims, po to - vyrams. Už nedidelį mokestį buvo galima
išsiperti, nusiprausti. Šulinys ten buvo įrengtas viduje, veikė ne
tik garinė, bet ir mūrinis baseinas atsivėsinti.
Selicko pirtis, stovėjusi ant Alaušo ežero kranto, populiari ir
reikalinga buvo tarpukariu ir pokariu. Ten gyvenimo dulkių nuplauti sueidavo ir daug paprastų miestelėnų, ir inteligentų. Patogi, jauki vieta šalia didžiosios gatvės. Didelė, erdvi.
O nūnai svėdasiškiai liko be pirties.

Svėdasų visą žiemą remontuojama pirtis rausvų plytų mūru
stūkso pačioje Alaušo ežero pakrantėje .
Kolchozo pirtis
Šitą pirtį statė pirmininkas Vytautas Kovas. Buvo įstrigusios
statybos, bet po to tiesiog žaibiškai
užbaigė. Įdomu, kad pirmininkas
turėjo atskirą kambariuką sau ir
bičiuliams. Tenai eidavo buhalteris Strazdas ir sandėlininkas Bronius Žekonis, na ir dar vienas kitas
išrinktasis. Ten ir dubenys buvo
emaliuoti, o liaudžiai buvo skirtos
metalinės vonelės.
Mokytojai, intelektualai kapeikų ar viso rublio nepagailėdavo
kokiam paaugliui už nugaros patrynimą ar gerą pavanojimą.
Vytauto Maželio - sveika ir pavyzdinga pirtis. Jis šilumos išnau-

dodavo ir vandens ištaškydavo,
matyt, už tris gerus vyrus. Pirmasis čiupdavo pirštines bei veltinę
skrybėlę ir įsispirdavo į šlepetes.
Čia išgerti alaus atokvėpio tarp pėrimosi valandėlėmis buvo įprasta.
Žmonių susirinkdavo labai daug.
Tiesiog kartais nelikdavo nei laisvos vonelės, nei atliekamos vietelės prisiglausti ant suolo.
Socialinės paskirties įstaiga
Čia,pirtelėje, galima susitikti ir
patriotiškumą išreikšti. Juk jei eini
čia, tai esi patriotas - palaikai Svėdasų pirtį, stengiesi, kad ji klestėtų,
kad jai statistiškai besiprausiančių
netrūktų. Tarsi legendos prisimena-

Vasara buvo rami, saulėta,
žalia. Žąsiukai turškėsi baloje, skabė žolę ir sotūs lepinosi
atokaitoje. Ne, ne visai taip: sumanesni žąsiukai slapčiomis nuo
suaugusiųjų žaidė išmaniaisiais
telefonais. Vienas staiga užvertė
galvą, nusižiovavo ir gailiai
sugirgsėjo:
– Mes čia nuobodžiaujam,
niekais užsiimam, o tuo metu

Raimondas Guobis

Geraširdis stropusis pirtininkas Stasys Surgautas.
Rimantas Baskutis. Kartais smarkiai susirūpinęs, kartais linksmas,
kartais vis dar apie neišspręstą kryžiažodžio klausimą begalvojantis.
Romas Senvaitis. Čia išgirsime ir
apie Vasintėlio ežerą, ir nusipirkti
jį bandžiusį Kinderį.
Katilinėje
Jauku, šilta, masyvios taburetės, suoleliai, nutepti ryškai žalia
spalva. Kūrenasi krosnis, Stasys
vis įmeta ilgų, masyvių pliauskų,
pamaišo rusenančias anglis žarstekliu. Vėl pridaro.Vandens temperatūrą rodo palubėje įtaisyto daviklio apskritas ciferblatas. Gerai,
kai šilčiau, o kai spusteli rimtesni
šalčiai, tai šeštadieninę pirtį tenka
pradėti kūrenti jau ketvirtadienį,
krosnies kurstyti keltis net gūdžią
naktį.Gerai, jei malkos beržinės,
sausos, o jeigu šlapios ir prastos...
Tada reikia pavargti - nors ilgai
kūrenta, geros šilumos ir smarkaus
garo trūksta.
Tuomet susirinkę vyrai ima taupyti - eina į garinę visi pulku, stengiasi be reikalo nevarstyti durų, ritmingai ir sumaningai lieti vandenį
ant krosnies akmenų. Tokia jau
tradicija - įėjai garinėn, ir privalai
bent jau vieną samtelį ant įkaitusių
akmenų šliūkštelėti. Jei dar šilumos stoka - ir du nekenkia. Samtelis taip pat muziejaus ekspozicijos
vertas, jau keltą metų naudojamas:
ant bemaž metrinio koto pritvirtintas elegantiškas 250 gramų talpos
indelis nuo ,,Neste“ kavos. Jau

kiauras - sruvena per nedidelę skylelę vanduo.
Vienas kitas vyras užsuka pasikalbėti, kvapnią cigaretę surūkyti,
gaivaus ko nors atsigerti.
Prausykla
Vyrauja linksmas koloritas ir
spalvingumas. Grindys rausvos
spalvos su pilkumais, lygios lygutėlės, išlietos iš neregėtos kokybės
cemento. Kaip kojas praskėtę ožiai
stūkso aštuoni marmuriniai masyvūs suolai - ant vieno gali šiaip
taip išsitekti du besiprausiantys.
Iš dviejų porų kranų pasienyje
galima prisileisti karšto arba šalto
vandens.
Vonelės, sudėtos kampe, mirguliuoja spalvomis. Jos, nors ir nelabai
ryškios,bet vis vien linksmiau. Baltos, oranžinės ir net dviejų atspalvių
mėlynumo. Vanduo tiesiog šniokščia
kriokliu. Spaudimas laukinis ir vandens niekuomet netrūksta.
P.S. Beje, svėdasiškiai kenčia
be didžiosios pirties malonumų:
ji remontuojama. Vyrai gūžčioja
pečiais, kodėl tokiu prastu laiku,
kai visi ežerai ir upeliai užušalę,
reikėjo imtis šio reikalingo darbo.
Nors Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka prieš rinkimus
vykusiame susitikime su svėdasiškiais žadėjo pirtį atidaryti kovo
pradžiai, tačiau miestelio gyventojai būtų laimingi žiemos purvus
nusimazgoję bent prieš Velykas.

Žąsiukų pasiplaukiojimas

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas

mi patys įsimintiniausi pirties mėgėjai, tokie kaip Vytautas Maželis,
kuris vanodavosi, prausdavosi dvi
tris valandas, vandens ir šilumos
suvartodavo už du ar tris.
Rusas iš Aulelių . Jis labai solidus, kalba rimtai, išsaugojęs sentikių kultūros dvasią, nors, matyt,
jau visų apeigų, senųjų tikėjimo
tradicijų nebesilaiko. Kilęs iš Naujonių prie Dabužių, ten kadaise buvusi nemenka rusų kolonija, daug
kur dirbęs, ne tik kaimuose, bet ir
miestuose, vienu metu net mėsos
kombinate Utenoje. Kalba krypsta
apie lašinius, apie gerus, gardžius
ir sočius kaimiškus lašinius. Žmogus piktinasi, kad šviežia kiauliena, kumpis, šoninė ar mentė kainuoja apie tris eurus, o už liaudies
mėgstamus lašinius tenka mokėti
du kartus brangiau. Ir kodėl gi taip
neteisingai, nes mėsos jis ir nenori
- nesotu, o lašiniai kas kita, bet jau
ta nežmoniška brangybė...
Zenonas taip pat iš Aulelių. Jis
daug metų darbavosi globos namuose, vis prie kompiuterių, prie
internetinio puslapio, ryšių. Taip,
informatikas, to darbo nepametęs,
nors ir į užtarnautą poilsį visai neseniai išėjo. Jaunatviškos sielos
pensininkas - kelionių svetur, aktyvaus laisvalaikio, pačios tikriausios
roko muzikos mylėtojas. Būdavo,
ir kaimo kapeloje dainuoja, kartais
net ant scenos išeidavo vilkėdamas
marškinėlius su kiek provokuojančiu užrašu AC/DC. Keista visiems tiems, kurie žino, kas tai per
trenksmas. Net telefono skambutis
skamba šios grupės gitarų grifais.
Apie festivalius, koncertus kalba išeina. Kur tik nebuvęs, ko tik
nematęs, ko nepatyręs, žinoma,
nuostabiausias matytas šou buvęs
grupės ,,Pink Floyd“, o per ,,Deep
Purple“ koncertą sėdėjęs labai arti
scenos ir vos nesugavęs vokalisto
Jano Gilano netikėtai sviestos į
žiūrovus lūpinės armonikėlės.
Vytautas Morkūnas, jo sūnus,
Lietuvos kariuomenės kapitonas
Karolis, tuomet jau būna garinėje.
Kalba pasisuka apie karybą, apie
tuos gerus ginklus, kuriuos įsigijo
mūsų kariuomenė, apie toliašaudes
mobiliąsias haubicas... Jis prabyla,
jei gerame ūpe, ir apie misijas Afganistane, ir apie įvairių pasaulio šalių
karinius pajėgumus, kas būtų, jei
amerikiečiai smogtų Šiaurės Korėjai, kokia būtų konflikto eiga...

plačiajam pasauly!..
– Kas, kas plačiajam pasauly?!
– tarsi to ir telaukę, pulku supuolė viso kiemo žąsiukai. – Sakyk
greičiau, nekankink!
– Liūdna, apmaudu man, broliai ir sesės! Ką tik gavau žinutę
– pasirodo, esama kur kas didesnių balų nei mūsiškė! Ir vanduo
ten šiltesnis, ir žolė sultingesnė,
o svarbiausia – niekas nemoko,
kaip gyventi...
– Visai niekas?
– Visai niekas. Pas mus vien
smurtas, draudimai, bausmės, o
ten žąsiukai gyvena be mamų ir
tėčių, žolę ne tik ryja, bet ir rūko
– kada nori, kiek nori! Patinka –
miegi, patinka – peri… Suprantat, ten ir bananai, ir apelsinai
nemokami, nebūtina nei tuoktis,
nei vaikus auginti, – žodžiu , ten
visiška laisvė, visos žąsų teisės!
Plauk, irkis nors į Afriką, nors į

Karibų jūros salas…
– Fantastika! Tai kodėl mes čia
kamuojamės lyg paskutiniai žiopliai ir nelaimėliai?! – pasipiktinę sugirgsėjo žąsiukai. – Kodėl
mes ten neskrendam?
Padūkęs žąsiukų klegesys
patraukė kiemo Žąsų Žąsies, gal
motinos, o gal ir promotės, dėmesį. Išlipusi iš balos, ji taip garsiai
sušnypštė, taip stipriai sumosavo sparnais, kad šaltu dušu
apipurškė visą nenuoramų pulką.
Manė – ataušins, bet kur tau!
Kilo visuotinis pasipiktinimas,
o sumanusis žąsiukas netgi pagrasino kreipsiąsis į aukštesnes
instancijas, kad uzurpuojamos jo
teisės… Neberasdama argumentų
ir būdų žąsiukams sutramdyti,
motina ir promotė bandė belstis
į jų protą:
– Betgi jūs dar visiški
žaliasnapiai, neapsiplunksnavę

dar!.. Palaukit bent iki rudens!
Bet kas tau klausys šiais
laikais gero patarimo! Kad ir
silpnais sparniukėliais, žąsiukai
pakilo kiek išgalėdami aukščiau – ir pažiro į visas keturias
puses... Kiti paukščiai iš paskutiniųjų, nebodami audrų ir žaibų,
skuba, lekia namo sukti lizdų, o
štai šitie jaunikliai... Žąsų Žąsiai
beliko kantriai žiūrėti į horizontą
ir skaudama širdimi laukti, laukti
– kol, kaip dainuoja lietuviai,
sužaliuos lazda...
Tiesą pasakius, ji tebelaukia
iki šiol. Iš praskrendančių žąsų
sužinojo, kad vieną tolimuose egzotiškuose vandenyse neatsargiai
plaukiojusį jos žąsiuką prarijęs
krokodilas, kitas iš pirmo žvilgsnio pamilęs juodakaklį gaigalą,
trečiasis buvęs toks mitrus, kad
svečioje šalyje atsidūręs už
grotų, ketvirtasis užsieniuose

susilaukęs tokios sėkmės bei
garbės, kad važinėjąs aukso karieta, o paklaustas apie gimtinę,
droviai nuraustąs... Ir tik pats
jauniausias, labiausiai paliegęs
ir vis nerandąs savo tapatybės,
lyg ir tebesvarstąs, pirkti bilietą
skrydžiui į namus – ar ne...
Užtemo dangus Žąsų Žąsiai:
ką ji dabar savo sparnais beapglobs, besušildys, kas jos motiniškos išminties beklausys? Taip
nusiminė vargšė, taip susikrimto,
kad, ligi tol garsėjusi puikia
atmintim, mintinai skaičiavusi
ir mokėjusi ne tik abėcėlę, bet
ir visą giminės istoriją, ūmai
pamiršo, kiek iš viso žąsiukų
turėjusi. Vieną dieną sako, kad
devynis, kitą – devyniolika, o
trečiąją visai nuvaro į lankas
ir pradeda postringauti, girdi,
viso pasaulio žąsys – jos mylimi
vaikeliai!..
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Kuo giliau atliekos - tuo daugiau problemų

Anykščiuose iš viso bus įrengta 31 požeminė atliekų surinkimo aikštelė.
(Atkelta iš 4 psl.)
Leis dalyvauti konkurse ir
neturint šiukšliavežės
Anykščių savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja, UAB Anykščių komunalinis ūkis valdybos
pirmininkė Audronė Savickienė, ,,Anykštos“ paklausta, kodėl
Anykščiai neišsprendė atliekų operatoriaus klausimo, sakė kreiptis į
... kitą Savivaldybės administracijos skyrių. ,,Ne mes, o Bendrasis
ir ūkio skyrius konkurso nuostatas
rengia“, - aiškino A.Savickienė.
Šio skyriaus vedėjas Algirdas
Žalkauskas teigė, kad pernai atliekų surinkimo operatoriaus konkursas nebuvo skelbtas, nes ,,nebuvo
tikslių duomenų“. ,,Pratęsėm sutartį dar metams ir jiems atsirado daugiau laiko pasiruošti konkursui“, ,,Anykštai“ kalbėjo A.Žalkauskas.
Deja, ,,jie“, t.y. Anykščių komuna-

linis ūkis, nei konkursui, nei pasikeitusios paslaugos teikimui taip ir
nepasiruošė.
Pasak A.Žalkausko, Savivaldybės administracija nėra suinteresuota iš rinkos išstumti pačios
Savivaldybės valdomą įmonę.
,,Nebus komunalininkams uždrausta dalyvauti konkurse, jeigu
neturės specialiojo automobilio“,
- žadėjo Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjas.
Bet UAB Anykščių komunalinis
ūkis laikinasis vadovas Linas Pravilionis abejojo, ar konkurso, jeigu
jį laimės specialiosios šiukšliavežės neturintys komunalininkai, neapskųs kiti konkurso dalyviai.
Pernai gal nereikėjo...
UAB Anykščių komunalinis
ūkis turi keturias įprastas šiukšliavežes - vieną naujesnę, 2016-ųjų
gamybos, už kurią dar moka ,,lizingą“, bei tris senas, nuolat gen-

Autoriaus nuotr.

dančias. Jei Anykščių komunalinis
ūkis toliau teiks atliekų išvežimo
paslaugą - senosios šiukšliavežės
išliks reikalingos atliekoms iš seniūnijų gyventojų surinkti. Modernioji šiukšliavežė būtų universali,
ji tiktų ir atliekoms iš požeminių
konteinerių, ir iš įprastinių konteinerių surinkti.
UAB Anykščių komunalinis
ūkis jau su trečiuoju įmonės vadovu (vienu nuolatiniu ir dviem laikinaisiais) dirbantis Anykščių rajono
tarybos narys Alfrydas Savickas
,,Anykštai“ sakė, kad jis žinąs, jog
2018 metais buvo skirtos rajono
biudžeto lėšos naujajai šiukšliavežei pirkti, tačiau kodėl pirkinys
nebuvo įsigytas, jis teigė nežinąs.
Požeminių konteinerių projektas
pernai strigo. Nebuvo aišku, ar
jis šįmet bus baigtas. Tad pernai
tos mašinos lyg ir nereikėjo“, svarstė politikas ir komunalininkas. Pasak jo, komunalininkams
2018-ieji buvo blogi metai: reikė-

UAB Anykščių komunalinis
ūkis valdybos pirmininkė
Audronė Savickienė ,,Anykštai“ sakė, jog bendrovės
valdyba pritarė modernios
šiukšliavežės pirkimui ,,gavus finansavimą.“
jo galvoti ne apie investicijas, bet
apie išgyvenimą.,,Po rinkimų pas
S.Obelevičių mes su direktoriumi
buvome nuėję kalbėtis apie šiukšliavežę. Jis sakė, kad pagalvosiąs
apie tai“, - kalbėjo UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojas
A.Savickas.
Pernai pinigai šiukšliavežei
buvo skirti, bet ne visai
UAB Anykščių komunalinis
ūkis valdyba buvusio laikinojo
bendrovės vadovo J.Žukausko suvaldyti nepajėgė. Valdybos pirmininkė A.Savickienė neslėpė, kad
direktorius įmonės reikalus sprendė ,,aukštesniu lygiu.“
A.Savickienė ,,Anykštai“ sakė,
kad modernios šiukšliavežės klausimas svarstytas UAB Anykščių
komunalinis ūkis valdybos posė-

dyje pernai balandžio 12-ąją, kai
įmonei dar vadovavo J.Žukauskas.
,,Priimtas sprendimas - leisti įsigyti gavus finansavimą“, - ką nusprendė UAB Anykščių komunalinis ūkis valdyba dėl 240 tūkst. eurų
kainuojančio automobilio, sakė
A.Savickienė.
Komunaliniame ūkyje dirbantis politikas A.Savickas ir dabartinis laikinasis įmonės vadovas
L.Pravilionis teigia, kad pernai
pinigai šiukšliavežei pirkti rajono biudžete buvo numatyti, taigi,
bendrovės valdybos sprendimas
buvęs palankus, tad kodėl tas automobilis liko nenupirktas?
A.Savickienė dėl pinigų skyrimo ar neskyrimo šiukšliavežei
įsigyti ,,Anykštos“ žurnalistui
patarė paskambinti Savivaldybės
administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotojai
Danutai Grudzinskienei. Pastaroji
dėstė, kad pinigai iš rajono biudžeto Uždarosios akcinės bendrovės reikmėms iš esmės negali
būti skiriami, tačiau yra metodikos, kaip galima šitai ,,apžaisti“.
Tradiciškai, jeigu Savivaldybė
numato paremti jos valdomas akcines bendroves, Taryba priima
sprendimą dėl įstatinio kapitalo
didinimo. Pernai rajono biudžete buvo numatytos lėšos UAB
Anykščių komunalinis ūkis įstatiniam kapitalui didinti, tiesa,
pasak D.Grudzinskienės, komunalininkams numatyta skirti suma
buvusi mažesnė nei šiukšliavežės
kaina. Savivaldybės administracijos darbuotoja aiškino, kad komunalininkai, ir gavę biudžeto
lėšas įstatinio kapitalo didinimui,
paprastuoju būdu negali imti ir
pirkti ką panorėję, tačiau, pasak
D.Grudzinskienės, yra mechanizmai, kuriais galima legaliai
išspręsti inventoriaus pirkimo
klausimus - tereikia pasukti galvą
ir pasitarti su specialistais.
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pro memoria

Švietimas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino Vyriausybę nedelsiant taisyti padėtį švietimo sistemoje po pažeidimus atskleidusio
audito. Šalies vadovė tvirtina, kad
galimai neskaidrius sandorius atskleidęs auditas ją „nemaloniai nustebino“. „Auditas, atskleidęs galimai neskaidrius sandorius švietimo
sistemoje, nemaloniai nustebino.
Audituotas dabartinės Vyriausybės
veiklos 2016–2018 metų laikotarpis. Vyriausybė turi rimtai įvertinti
audito išvadas ir nedelsdama imtis
priemonių susidariusiai padėčiai
taisyti“, – sakė D. Grybauskaitė.
Tymai. Šiųmetinių susirgimų tymais skaičius išaugo iki 397, tai yra
šimtu atvejų daugiau, nei praėjusią
savaitę. Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras (NVSC) ketvirtadienį pranešė, kad tarp patvirtintų
tymų atvejų 86 jų konstatuoti vaikams, 311 – suaugusiems. Daugiausia susirgusių – Kauno apskrityje
(260 atvejų). Tymų protrūkis Lietuvoje stebimas nuo pernai lapkričio
– jis kilo Visagine susirgus beveik
trisdešimčiai asmenų, nuo sausio
registruojama vis daugiau šios ligos
atvejų. Iki pernai lapkričio tymais
Lietuvoje sirgo du asmenys.
Mirė. Tauragės apskrityje nuo
meningokoko mirė kūdikis, ketvirtadienį pranešė Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centras (ULAC). „Taip,
toks faktas yra“, – sakė ULAC atstovas Zigmas Nagys. ULAC duomenimis, šiemet tai pirmas mirties
nuo meningokoko atvejis. Iš viso
šiais metais užfiksuota meningokoku sirgo 15 žmonių, iš kurių ir
devyni vaikai.
Susitiks. Vokietijos kanclerė Angela Merkel kitą savaitę susitiks su
Ukrainos lyderiu Petro Porošenka.
Vis dėlto jis paneigė, kad toks vizitas tolygus kišimuisi į artėjančius
įtemptus prezidento rinkimus. „Tai
nėra kišimasis... Ukrainos rinkėjai
per antrąjį rinkimų turą demokratiškai priims sprendimą – tokį, kokio
pageidauja“, – pareiškė atstovas
Steffenas Seibertas, kalbėdamas
apie balandžio 21 dieną numatytą
balsavimą.
Paleis. Rusijoje beveik 100 neteisėtai sugautų banginių vasarą
gali būti sugrąžinti į savo gamtines
buveines, penktadienį paskelbė pareigūnai. Pasak gamtinių išteklių
ministro Dmitrijaus Kobylkino,
vasarą bus palankiausios sąlygos
paleisti 97 didžiąsias orkas ir baltuosius delfinus.
Nelaimė. Pietų Korėjoje penktadienį toliau siaučia didžiulis miško
gaisras, dėl kurio pareigūnai priėmė retą sprendimą paskelbti nacionalinę nelaimę ir kovai su ugnimi
dislokavo 10 tūkst. ugniagesių ir
kone 900 mašinų. Per televiziją ir
socialinę žiniasklaidą parodytuose
apokaliptiniuose vaizduose matyti
į nakties dangų kylančios liepsnų
sienos, degantys pastatai ir dūmų
debesys virš šlaitų.
Laivas. Olandų jūrų tyrėjai,
ieškantys konteinerių, iškritusių iš
vieno laivo per smarkią audrą Šiaurės jūroje, atsitiktinai aptiko XVI
amžiuje sudužusį laivą – seniausią
tokį radinį Nyderlandų istorijoje,
trečiadienį pranešė pareigūnai.

-BNS

Butėnų senolė išėjo
Viltingai mostelėjusi ranka, su šviesia mintimi ir švelnia šypsena pirmadienį mirė bene seniausias Anykščių krašto žmogus,
Butėnų kaimo prie Svėdasų gyventoja Bronė Papučkaitė - Valuntienė. Po kelių dienų Ji būtų šventusi 103 metų sukaktį.
Išėjo kaip paslaptis, išėjo, palikusi atminimą apie šviesius susitikimus su Ja, ypač lankant Šv. Kalėdų, Užgavėnių šventėse,
paliko ištartus skalsius, tačiau labai prasmingus žodžius. Paliko
šviesą tiems, kurie Ją pažino, kad ja toliau dalytumės..
Šimonių girios sodžiuje gimusi tolimų 1916 m. balandžio 8 -ąją, augo
taip pat pagirio vienkiemyje - Sliepšiškiuose, nutekėjo į Butėnus už Jono
Valuntos, taip pat į jaukų pamiškės
vienkiemį. Paprastas gyvenimas,
šeima, dviejų dukrų džiaugsmas, po
to - žentai, anūkai ir jau anų palikuonys, kasdieniai darbai, bičiulystė su
artimaisiais, giminėmis, kaimynais.
Taip ramiai ir tekėjo gyvenimas, o
aplankius netekčiai, kai mirė vyras,
našlavo beveik tris dešimtmečius.
Po to palaidojo ir abu žentus, o pati
vis gyveno pamiškės vienkiemyje
daugelį metų viena. Senatvės sulaukusi, jėgoms vis mąžtant, persikėlė
pas dukterį Aldoną į senojojo Butėnų kaimo ulyčią.
O visai neseniai, tiesiog suvokti nespėję , butėniškiai pajuto, kad
šalia gyvena gal seniausias Šventosios upės pakrančių žmogus.
Džiaugsmingai visi sutikome tokią žinią: minėjome Jos gyvenimo
šimtmetį. Kai tik pasitaikydavo
proga ar svarbesnių švenčių sulaukę, Ją lankydavome, gaudėme kiekvieną Jos pasakytą žodį. Nors jų
įsiminiau nedaug, tačiau jie, tokios
talpios prasmės prisigėrę, tiesiog
švytėte švyti ir spinduliuoja išmintį bei gerumą.
,,Man visi geri...“- sakydavo.Ir
tikrai - Jai visi buvo geri ir labai
geri, nors ir jeigu kas ne taip su-

siklostydavo, viską pergalėdavo
širdyje nugulęs atleidimas ir viską
gydanti meilė. Pasaulio išminčiai,
teologai pripažino, kad veiksmingiausia priemonė bet kam pasiekti
yra meilė. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris ypač
rūpinosi socialiniu teisingumu,
ganytojiškai kvietė įrašu po savo
herbu: ,,Blogį nugalėk gerumu“.
Išmintingoji Debeikių krašto moteris, Guobio Emiliutė, yra pasakiusi, jog visko Lietuvoje pakaktų,
visi laimingi būtų, jei nestigtų meilės šalia esančiam, būtų daugiau
teisingumą lemiančio gerumo.
Gerumas yra meilė, krikščioniška
artimo meilė.
,,Atvažiuok pavuogautų...“ tas kvietimas dažniau atvažiuoti
į Butėnus, gamtos gražumu ir jos
dovanomis, pirmiausia uogomis,
pasimėgauti, bičiulius aplankyti,
ilgėliau pabūti ar visiems laikams
gyventi pasilikti, toks paprastas,
natūralus, širdingas, taip kelia viršun širdį... Juk čia yra visko, ko
reikia žmogui, ir čia,tame kvietimo
nuoširdume, telpa noras dalytis
gerumu su visu pasauliu.
O jei tik trumpam atvažiuosi, tai
negailėk laiko, kalbėkis, užsuk ten,
kur tu klausysies ir būsi išklausytas: pasiteiraus, kaip gyveni, bus su
Tavimi, džiaugsis, kad atėjai.
,,Kai parvažiuosi, paskam-

Butėnų senolė Bronė Valuntienė viltingai mostelėjo ranka ir išėjo...					
Autoriaus nuotr.
bink...“ Paskambink, kai parvažiuosi, nes jai tikrai rūpi, kaip Tu
parvažiavai, ar laimingai. Tai tarsi
pamokymas mums visiems - neapleisti artimiausių žmonių, bent jau
paskambinti. Net tiems, su kuriais
bičiulystę reikalai užtemdė ir tu
nebenori kalbėtis, tarsi amžinai
pasilikai pyktyje, tu jiems paskambink. Kaip pasakyta - viską mesk ir
pirmiausia eik ir susitaikyk su artimu savo, nes pyktis kaip nuodas
tave diena po dienos nuodys.
,,Visiems linkiu gyventi po šimtą
metų - kaip aš...“- visiems linkėjo.
Šimtmetis - tarsi ir nedaug. Laikas
nesuvokiamas, nesugaunamas, jo
tarsi nėra, nes jei jis amžinas, tai

mūsų gyvenimas tėra sapnas, skirtas gyventi savo darbuose, savo
žodžiuose, jausmuose, kuriuos būdamas gyvas dovanojai ir kurie pasidaugins, kai kiti juos dovanos jaunesniems ir laiko tiltais ar laiko upe
plukdys link Amžinybės uosto, kur
anksčiau ar vėliau susitiksim visi.
Butėnų kapinių smilčių kalnas
tapo dar šventesnis. Po kiekvieno
palydėjimo, po kiekvieno išėjimo
jis tampa vis šviesesnis ir aukštesnis. Kalnas kaip maldos, kaip susitikimo su Dievu vieta, tad čia atsinešame ir nerimą, ir rūpesčius, ir
džiaugsmus, prisiminimus ir viltį.

Raimondas Guobis

Pasirašė koalicinę sutartį

Realiausia, kad mero, konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus patarėjais taps konservatorė Gabrielė
Griauzdaitė, ,,valstietis“ Dalis Vaiginas bei socialdemokratė Karolina Stankevičiūtė.
(Atkelta iš 1 psl.)
Sutartyje personalijos nėra įvardytos - numatyta, kad vicemero
postas atiteks socialdemokratui, o
administracijos direktoriaus kandidatūrą pasirinks būsimasis meras Sigutis Obelevičius.
Administracijos
direktoriaus
pavaduotojo bei trijų mero patarėjų portfeliai, pagal sutartį, bus
išdalyti visiems koalicijos partneriams - kiekvienam po vieną.
Iš karto po antrojo rinkimų turo
buvo paskelbta, kad vicemeru taps
socialdemokratas Dainius Žiogelis. Į administracijos direktorius
meras ketina siūlyti teisininkės
Ligitos Kuliešaitės kandidatūrą.
Pastarosios pavaduotoja turėtų
tapti liberalė, buvusi administracijos direktorė Veneta Veršuly-

tė. Į mero patarėjus ,,valstiečiai“
ketina deleguoti buvusį Anykščių
ligoninės direktorių, kandidatavusį į Anykščių rajono merus su šia
partija, Dalį Vaiginą, konservatoriai - į Anykščių rajono tarybą jau
išrinktą Gabrielę Griauzdaitę-Patumsienę, o preliminari socialdemokratų kandidatė į mero patarėjas - Karolina Stankevičiūtė, šią
savaitę pradėjusi dirbti Savivaldybės administracijos Investicijų
ir projektų valdymo skyriuje. Ši
mergina yra seno socialdemokratų
partijos nario Valdo Stankevičiaus
dukra ir Mačionių bendruomenės
pirmininkė.
Pirmasis naujosios kadencijos
Anykščių rajono tarybos posėdis vyks balandžio 16-ąją, tačiau
gali būti, kad pirmajame posėdyje bus tik priimtos Tarybos narių

ir išrinktojo mero priesaikos bei
paskirtas laikinasis Anykščių savivaldybės administracijos direktorius.
Vicemerui ir administracijos vadovams, prieš pradedant eiti pareigas, reikia gauti STT pažymas, o į
šią organizaciją dėl pažymų gali
kreiptis tik rajono meras. ,,Rašysiu raštą į STT, esu ir laikinasis
meras, ir išrinktasis meras, tačiau
formaliai dabar nesu tikrasis rajono vadovas", - ,,Anykštai“ sakė
Sigutis Obelevičius, abejodamas,
ar jo kreipimasis į STT duosiąs
naudos.
Jeigu S.Obelevičius į STT dėl
pažymų galės kreiptis tik balandžio 16-ąją, tuomet pirmajame
Tarybos posėdyje bus paskirtas
laikinasis administracijos direktorius.

Šias pareigas apie dvi savaites
greičiausiai eis Bendrojo ir ūkio
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas.
Patarėjus S.Obelevičius gali paskirti jau balandžio 16-ąją. Šiems
asmeninio politinio pasitikėjimo
pareigūnams paskirti nereikia nei
STT pažymų, nei rajono Tarybos
pritarimo - užtenka mero įsakymo.
Tiesa, S.Obelevičius kalbėjo, kad
greičiausiai ir patarėjų pirmosiomis
dienomis po priesaikos neskirsiąs.
Pasak išrinktojo mero, patys potencialūs patarėjai nesiveržia kuo
greičiau įsidarbinti, nes dabartinėse savo pareigose turi nebaigtų
darbų.

užjaučia
Vandai TEPCOVIENEI
Netekus brangiausio žmogaus - tėvelio, priimkite
nuoširdžią mūsų užuojautą.
Kaimynai:
A. ir S. Kežučiai,
A. ir J. Augliai,
R. Sereičikienė

SKELBIMAI

MOZAIKA
Mokslininkai teigia atradę
baltymą, išsaugantį odos
jaunystę
Grožis gal ir paviršutiniškas dalykas, bet tiems, kurie suka galvas,
kaip išlaikyti tą paviršių jaunatvišką, mokslininkai galbūt surado
atsakymą – ląstelių konkurenciją
skatinančio baltymo pavidalu.
Baltymas prozišku pavadinimu

COL17A1 gal ir neprimena gyvybės šaltinio, tačiau naujas tyrimas
rodytų, kad jis yra labai svarbus
išsaugoti odos jaunatviškumui.
Baltymas skatina ląstelių konkurenciją, kuri labai svarbi gerai audinių būklei palaikyti. Konkurencija
iš esmės reiškia, kad silpnesnės
ląstelės išstumiamos, o stipresniųjų dalijimasis skatinamas.
„Pažeistas ar stresą išgyvenan-
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čias kamienines ląsteles kasdien
mūsų odoje gali selektyviai eliminuoti sveikos kamieninės ląstelės“, – sakė tyrimui vadovavusi
Tokijo medicinos ir odontologijos
universiteto Kamieninių ląstelių
biologijos fakulteto profesorė Emi
Nishimura.
Tačiau senstant COL17A1 ima
trūkti. Tokį patį poveikį daro ir gerai žinomi jaunatviškos odos priešai – UV spinduliai ir kitokie streso
veiksniai.
O kai ima trūkti COL17A1, dalijasi silpnesnės ląstelės ir oda tampa plonesnė, mažiau atspari pažei-

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

85-ojo gimtadienio proga vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį
Alfonsą JUTKĄ, gyvenantį Viešintų sen. Pelyšų k.

nuoširdžiai sveikina, sveikatos, Dievo palaimos, artimųjų bendravimo linki
žmona, dukros, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir poanūkiai

Nuoma
Išsinuomos žemės paskirties
žemę Viešintų, Andrioniškio,
Troškūnų, Kavarsko seniūnijose.
Tel. (8-624) 77507
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148,
(8-689) 97341.

parduoda
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 7 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 10 vnt. - 1 Eur.
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.

Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Vidaus
apdailos
darbai.
Glaistymas, dažymas, tinkavimas įvairiais tinkais, mozaikinis
dėjimas, skystų tapetų dėjimas,
tapetavimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-685) 86677.
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.
JAUNOS VIŠTAITĖS!
Balandžio 11 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis
vištaitėmis ir pradedančiomis kiaušinius dėti
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414).
Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose
7.05,
Troškūnuose
7.15
(turgelyje),
Vašokėnuose 7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose
10.15, Didžiuliškėse 10.25, Padvarninkuose
10.30, Andrioniškyje 10.35, Piktagalyje 10.45,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose
11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50,
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, Daujočiuose
12.20, Auleliuose 12.25, Mačionyse 13.50,
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje
14.50, Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 15.10,
Ažuožeriuose 15.30, Pagiriuose 15.35,
Dabužiuose 15.40, Janušavoje 15.50, Kavarske
16.00, Svirnuose 16.10.

pridūrė autoriai.
Naujasis tyrimas „pateikia įrodymų, kad sveikos žinduolių ląstelės
taip pat gali efektyviai iš naujo įsitvirtinti suaugusio (organizmo) audiniuose, pakeisdamos netinkamas
ar pažeistas ląsteles“, – rašė Ganna
Bilousova ir Jamesas DeGregori.
Jie taip pat nurodė, kad „reikia
tolesnių studijų ląstelių konkurencijos mechanizmams kituose
audiniuose išsiaiškinti, taip pat
nustatyti medžiagoms, galinčioms
pakreipti priešinga linkme kitų organų senėjimą“.

-BNS

Asmeninis skelbimas „Anykštoje“, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono
numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuoja 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

Nuaidėjo metai, bėgo margos dienos,
Rūpesčiai įspaudė Jums veide žymes.
Sidabru pabalo plaukas jau ne vienas Gal net prisidėjom retkarčiais ir mes?
Kai bus šiltos dienos, lietūs rudeniniai,
Lai nedaužo vėtros Jums daugiau širdies,
Tegul nuolat džiaugsmas Jums gyvens krūtinėj
Ir žvaigždė į laimę visą kelią švies.

įvairūs

dimams, lėčiau gyjanti.
Patvirtinusi COL17A1 svarbą,
tyrėjų komanda nusprendė išsiaiškinti, ar galima iš naujo paskatinti
šio baltymo gamybą, kai jo jau yra
sumažėję. Iš esmės mokslininkai
ieškojo medžiagų, galinčių sužadinti odoje prieš senėjimą nukreiptą procesą.
Jie išskyrė du cheminius junginius – Y27632 ir apocininą – ir
išbandė juos su odos ląstelėmis.
Rezultatai buvo teigiami.
Abu junginiai nurodo būdus,
kaip „skatinti odos regeneraciją ir
mažinti odos senėjimo požymius“,

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

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

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com

Atlieka geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus,
dugnus.
Senjorams nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.

IŠKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS.
GAMINAME
PAMINKLUS.
Tel. (8-648) 81663.
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 valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Brigada greitai ir kokybiškai
dengia stogus, stato karkasinius
pastatus, pristato visas medžiagas. Ilgalaikė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.

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

Kondicionierių, šilumos siurblių
oras/vanduo, kieto kuro katilinių,
kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.
Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,
J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442,
(8-381) 5-43-74.

Vištos, Vištaitės!

Balandžio 9 d. (antradienį) prekiausime Kaišiadorių raj. paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius
dedančiomis vištomis ir 2-3-45-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Svirnai 8.00, Kavarskas
8.10,
Janušava
8.20,
Anykščiai (ūk. turg.) 8.40,
Skiemonys 9.00, Mačionys
9.15,
Burbiškis
9.30,
Rubikiai 9.40, Debeikiai
9.50,
Leliūnai
10.00,
Svėdasai 10.15, Viešintos
15.15, Troškūnai 15.35,
Laukagaliai 15.45, Traupis
15.50, Levaniškiai 16.00.

Tel. (8-699) 12631.

dovanoja
3 mėnesių kalytę.
Tel. (8-615) 47417.

siūlo darbą

ieško darbo
47 metų moteris ieško slaugės,
valytojos, auklės, auklėtojos padėjėjos darbo Anykščiuose.
Tel. (8-676) 18707.

Reikalingi
gėlių
skynėjai
Olandijoje. 10 Eur/h. Autobuso
kaina 100 Eur.
Tel. (8-685) 66818.

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Darbas su ratiniu
ekskavatoriumi.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

SKELBIMAI

perka
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.

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

Kita
Traktorius MTZ, T-40, T-150K,
T-16, JUMZ priekabą 2PTS-4.
Tel. (8-629) 42777.

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

Perka rusiškus matavimo prietaisus, įvairias plokštes, mikroschemas, radio detales, radio
stoteles, medicinos prietaisus,
magnetinius paleidėjus ir kitą
elektroniką.
Tel. (8-606) 84377.

Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Moku geriausią kainą už mišką
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Brangiai superkame

Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.

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

Namą Anykščiuose arba sodybą
netoli Anykščių.
Tel. (8-607) 49133.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

Visoje Lietuvoje brangiai - įvairaus brandumo mišką ir žemę apaugusią medžiais.
Tel. (8-625) 44123.
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(8-687) 93058, (8-616) 25401.

MIŠKUS

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime.
Siūlyti įvairius variantus. Gali būti su
mišku ir didesniu žemės sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
1- 2 kambarių butą Anykščiuose.
Tel. (8-671) 61261.

PERKAME

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

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus

Automobiliai

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Aknystos socialinės globos namai pirktų Anykščių
mieste namą, grupinio gyvenimo namų žmonėms su
negalia įkūrimui.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Namas privalo būti ne mažiau kaip 200 kv. m naudingo ploto.
Pasiūlymus prašome teikti el. paštu aknysta.sekretore@gmail.com
arba tel. (8-687) 20117.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Namą prie upės. Miesto centras,
yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Mūrinį
gyvenamąjį
namą
Kavarske (6 a žemės). Kaina
27 000 Eur.
Tel. (8-606) 86755.
Namą Viešintų miestelio centre,
Klevų g. Yra ūkiniai pastatai, pavėsinė, garažas, plastikiniai langai. Atskirai 20 a žemės.
Tel. (8-617) 15883.
Sodybą Anykščių r. Troškūnų
sen. Smėlynės kaime, yra 1 ha
žemės su namų valda. Kaina
5555 Eur, už papildomą kainą yra
dar 2,5 ha žemės (koordinatės
55.571209, 24.922536).
Tel. (8-678) 84319.
Bendrabučio tipo 2 kambarių
butą su patogumais.
Tel. (8-603) 67743.
Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras
Malkas. Kaladėlėmis ir skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas. Vežame kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv. m,
miškavežiu 30 erdv. m.
Tel. (8-648) 84052.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

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

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Kita
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Įvairių veislių braškių daigus,
išaugintus D. Lingienės ūkyje
Anykščių r.
Tel. (8-687) 45219.
Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.
Ūkininkas - svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą
kiaulę, kaina 2,14 Eur. Motininių
kiaulių skerdiena 1,75 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Tralą (rėmas GAZ 51), arklinį
grėblį, nedidelę priekabėlę.
Tel. (8-600) 06015.
Naudotus surenkamus metalinius
garažus įvairių matmenų įvairiai
technikai. Kaina nuo – 350 Eur.
Tel. (8-687) 73343.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Celestinas, Daugirutis, Žintautė,
Gerardas, Dagnė.
balandžio 7 d.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė džiaugiasi, kad Anykščių rajono valdžia
pagaliau priklausys moterims

Dyvai darosi ant svieto Moterys prie vairo sėdas :
Pakalbėję, pasitarę Revoliuciją padarė.

Minvydas, Kantautė,
Hermanas, Donata.
balandžio 8 d.
Valteris, Girtautas, Skirgailė,
Dionizas, Julija, Alma.

Keturios ( kaip komunarai) Vyrams bus liūdni mišparai!
Kai sueis darban iš ryto,
Merija bus pakratyta.

mėnulis
Balandžio 6 - 8 d. jaunatis.

anekdotas

Išmatuoti bus sijonai,
Pastatyti bastionai,
Kožną dieną kils skandalas Tubio užsimirš pravalas.

Viena iš gamtos mįslių: Kaip
moteris iš vieno kilogramo saldainių pasunkėja penkiais kilogramais?

Ligita ir Veneta
Bus visiems kaip vendeta.
Nors Griauzdaitė– Patumsienė
Provys bendrą vakarienę.

***
Ekonomikos profesorius studentui: „Ką reiškia neproduktyvi
kapitalo investicija?“ „Kai aš pakviečiu į kiną savo seserį,“ - atsako studentas.

Karolina serviruos,
Dalius garsiai uždainuos,Teks Sigučiui ir Žiogeliui
Pasistrajint šitam baliuj!

***
Kalbasi du lokiai:
- Žinai, vakar grįžtu iš medžioklės.. Lendu į urvą, o ten taip
smirda... Alkoholiu... Pažiūriu:
ogi kažkoks žmogėnas guli. Pajudinau, tas atsibudo, pažiūrėjo
į mane ir sako: „Na štai, uošvė
atvažiavo!“
***
Gyvenimas - knyga, o armija
- puslapis, išplėštas pačioje įdomiausioje vietoje.
***
Atsibunda vyras po gero išgėrimo ir šaukia šunį:
- Šuniau! Ateik čia!
Šuo pribėga prie šeimininko
lovos. Šeimininkas papučia tiesiai šuniui į nasrus ir sako:
- Šuniau! Ieškok!

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

NNN redaktorei nežinant

Užrašas ,,Anykščiai“ galėtų reprezentuoti
miesto pramonę

Kelintą kartą keičiamos medžiagos, iš kurių šalia Anykščių bibliotekos pastato išdėliojamas žodis ,,Anykščiai“. Šį kartą miesto
pavadinimas užrašytas kankorėžiais.
Aišku, žodis ,,Anykščiai“ reprezentuoja Anykščių miestą,
tačiau kiek pasistengę galėtume garsinti ir Anykščių įmones,
drauge priviliodami ir turistus.
Siūlome vieną mėnesį miesto pavadinimą rašyti kvarciniu smėliu,
kitą - ,,Anykščių vario“ elektrodais, trečią - Juškų pomidorais.
Visos šios idėjos esmė - lūkestis,
kada ateis eilė ,,Anykščių vyno“

produkcijai. Aišku, alkoholio
reklama yra uždrausta - alkoholinėmis ,,Vorutomis“ užrašo nepapuoši, tačiau gal tokia proga
,,Anykščių vynas“ imtų pilstyti
nealkoholinį vyną. O turistai vis
važiuotų ir važiuotų į Anykščius,
tikėdamiesi sulaukti, kada ant
Šventosios upės skardžio pradės
raidės rašytis vyno buteliais. Net
ir nealkoholinio...

Pradžioje Anykščiai buvo ,,obuoliniai“, dabar - ,,kankorėžiniai“. Gal sulauksime ir ,,Vorutos“ nealkoholinio vyno butelaičiais išdėlioto užrašo?

***
Petriukas sėdi ant suoliuko susiraukęs, piktas. Prieina prie jo
Andriukas.
– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o Petriukas
ir sako:
– Suolas dažytas…

oras
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Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

9 mėn.
EUR
69 (72)

7,00

21,00

40,00

61

4,00

12,00

24,00

36

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
56
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
48
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
32
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

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

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.

+1

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

